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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att ge en bild av hur bedömning och betygsättning sker i 
kemiundervisningen i gymnasiet idag. Utsagor från intervjuade lärare tyder på att det ses som 
en viktig uppgift, används både i formativt och summativt syfte och tar tid. Ofta väger 
skriftliga prov, laborationsrapporter samt aktivitet under lektionstid tyngst för betyget, men 
hänsyn tas till många aspekter och delmoment. Projektarbeten och fördjupningar uppges av en 
av fem lärare som tungt vägande och bedöms utifrån muntliga redovisningar. Vid 
bedömningar används nationella målkriterier samt lokala eller personliga kriterier, som utgår 
från de nationella. De av Skolverket rekommenderade bedömningsmatriserna med både på 
förhand bestämda kriterier och kvalitetsnivåbeskrivningar används ej och inte heller nämns 
lokala arbetsplaner. Resultatet visar slutligen att det finns en frustration över 
betygskriteriernas otydlighet, som anses leda till att lärare gör sinsemellan olika bedömningar.
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Abstract

The focus in this report is assessment practice in chemistry education in upper secondary 
schools. Statements from interviewed teachers point to that assessment is thought of as an 
important task, is used in both formative and summative purposes and takes long time. 
Written exams, lab-reports and activity during lessons often are the most important aspects for 
the mark, but many factors and other activities are also considered. One of five teachers 
specified projects, like literature studies, to be of importance for the mark and assessed these 
based on oral presentations. When assessing, the teachers use national goal-referenced criteria 
and local or personal criteria, based on the national. The Swedish Board of Education 
recommends the use of rubrics, with beforehand formulated criteria and quality level 
descriptions. This is not mentioned as being used and neither are local educational plans. The 
result shows a frustration over the difficulty to interpret the mark criteria that is considered to 
result in differences in assessments among teachers.



3

Innehållsförteckning

Sammanfattning ......................................................................................................................... 1
Abstract ...................................................................................................................................... 2
Innehållsförteckning................................................................................................................... 3
Inledning..................................................................................................................................... 4
Syfte och frågeställning.............................................................................................................. 5
Teoretisk bakgrund..................................................................................................................... 6

Betyg och bedömning – från urvalsverktyg till inlärningshjälp............................................. 6
Kemiämnet ............................................................................................................................. 7
Bedömningens syfte ............................................................................................................... 8
Olika provformer.................................................................................................................... 8
Riktlinjer för att nå likvärdighet............................................................................................. 9
Redovisning av kunskapsutveckling .................................................................................... 10
Bedömningsverktyg ............................................................................................................. 11

Metod ....................................................................................................................................... 13
Resultat..................................................................................................................................... 14

Moment i undervisningen där enskild elev bedöms............................................................. 14
Prov .................................................................................................................................. 14
Laborationer och laborationsrapporter ............................................................................. 15
Fördjupningsuppgifter med muntlig eller skriftlig redovisning....................................... 17
Aktivitet under lektioner .................................................................................................. 18
Friare undervisningsmoment............................................................................................ 19

Strategi vid kursbetygsättning.............................................................................................. 19
Redovisning av betygskriterier för elever ............................................................................ 20
Redovisning av bedömningar/kursbetyg till elever.............................................................. 20
Samverkan............................................................................................................................ 21
Rättvist och likvärdigt betygsystem? ................................................................................... 22

Diskussion och slutsatser ......................................................................................................... 23
Moments som används och bedöms i kemiundervisning..................................................... 23
Bedömningsmallar ............................................................................................................... 23
Strategier för betygssättning................................................................................................. 24
Formativ och summativ bedömning..................................................................................... 24
Skillnader i betyg mellan ämnen.......................................................................................... 25
Kan kunskap och förståelse testas? ...................................................................................... 26
Är betygen likvärdiga och rättvisa? ..................................................................................... 27

Bilaga 1: Lpf 94........................................................................................................................ 31
Bilaga 2: Ämnesbeskrivning av Kemi ..................................................................................... 32
Bilaga 3: Kursplaner för Kemi A och B................................................................................... 34
Bilaga 4: Intervjuguide............................................................................................................. 37



4

Inledning

Den senaste läroplanen för gymnasieskolan, Lpf 94, samt gällande kursplaner och 
programmål fokuserar på att utveckla elevens kompetenser, som finns specificerade inom 
varje ämne och som bedöms utifrån betygskriterier. Vilket faktainnehåll undervisningen skall 
behandla och hur den ska bedrivas finns endast angett i korta ordalag, som ger utrymme för 
stor valfrihet. Betygkriteriernas karaktär förordar en bedömning av elevens kunskaper ur 
många olika aspekter och därför kan en variation i arbetssätt, arbetsformer och således också i 
bedömningsmetodik vara nödvändig. Denna frihet och mångfald är förvisso i många aspekter 
bra, men att inte veta vilka tillvägagångssätt som finns kan också skapa en osäkerhet.

Bedömning och betygsättning finns inte tydligt utskrivet som obligatoriskt moment inom 
lärarutbildningen. Detta kan tolkas som att detta uppdrag är oviktigt eller är en enkel uppgift. 
Dessvärre är inte detta attityder jag mött i skolan. Tvärtom tycks betygen ha en central och 
viktig roll för både elever och lärare. Jag som skriver denna uppsats är snart färdig 
gymnasielärare. Med min lärarexamen kommer jag få behörighet att genom bedömning och 
betygsättning utöva en makt över mina elevers syn på sig själva, sin kunskap och sina 
framtida karriärsmöjligheter. För att kunna axla detta ansvar önskar jag att jag hade en 
tydligare bild av hur jag i min framtida roll som lärare och tjänsteman kan gå till väga med 
detta inom ett av mina huvudämnen, nämligen kemi. Detta arbete syftar således till att försöka 
fylla denna lucka i min utbildning genom att undersöka vilka bedömningsverktyg som 
rekommenderas och används i dag. Enligt Korp (2003) saknas dessutom empiriska studier av 
svensk bedömningspraktik i stort, vilket pekar mot att denna studie är av intresse även ur ett 
större perspektiv. 
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Syfte och frågeställning

Syftet med detta projektarbete är att fördjupa förståelsen för hur bedömning och betygsätting 
går till inom ämnet kemi på gymnasiet. Fokus ligger på följande frågor: 

Vilka arbetssätt och former används inom kemiundervisning, bedöms den enskilde elevens 
kunskaper i alla dessa moment och i så fall med vilka verktyg? Vilka moment används som 
betygsgrundande, hur redovisas de och hur går den bedömningen till? 

Syftet är således inte att gå in på hur betygskriterierna tolkas av enskilda lärare, att hitta fel i 
lärarnas bedömningspraktik eller att komma fram till en metod som är bättre eller sämre än 
någon annan. Målet är snarare att få en bild av hur betygsättning görs idag. 
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Teoretisk bakgrund

Betyg och bedömning – från urvalsverktyg till inlärningshjälp

Bedömningar kan uppfylla två funktioner. Den ena är att selektera eller rangordna personers 
förmåga i förhållande till andras, vilket är önskvärt som ett urvalsinstrument för antagning till 
exempelvis högre studier, i en tävling eller annan konkurrenssituation. Den andra funktionen 
är att synliggöra kvalitetsnivån av förmågor i relation till givna målkriterier (Korp, 2003)

År 1994 övergick den svenska gymnasieskolan från att bedöma elevers prestationer i relation 
till varandras till att relatera elevens kunskaper till uppsatta mål. Dessa två olika betygssystem 
representerar olika kunskapssyner. Den tidigare representerar en atomistisk kunskapssyn som 
delar in kunskap i delmoment som vid summering ger ett mått på inlärning (Korp, 2003) 
Kunskap sågs då som synonymt med information och eleverna kunde därför utvärderas 
utifrån hur väl de kunde minnas, reproducera och rabbla upp undervisningsstoffet. Med detta 
synsätt kunde kunskap kvantifieras och poängsumman på prov blev det avgörande i detta 
betygssystem, därför var betygsättning en relativt enkel process (Wretman, 2006). Att klara 
prov och få höga betyg ansågs motivera eleverna till inlärning. Detta kan inte sägas vara fallet 
idag då högre studier inte garanterar högre framtida status på samma sätt som det gjort 
tidigare. Målen i den senaste läroplanen grundar sig på en kunskapssyn som är mer komplex 
och bygger på den kognitiva/metakognitiva och sociokulturella inlärningsteorin. Dessa utgår 
från att kunskap är konstruerat av människan för att förstå och ge mening åt vår omvärld. I ett 
samspel med sin omgivning lär sig individen kunskaper genom att bygga vidare på något som 
redan är känt för individen. Denna inlärning sker genom analys, jämförelse, slutledning, 
tolkning och värdering (Korp, 2003; Skolverket, 2001). Betyget skall inte bero av mängden 
fakta utan av vad eleven kan göra med stoffet. Enligt den senaste läroplanen sker inlärning 
genom fyra olika former av kunskap, de fyra F:en: fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet. De sker samtidigt och kan användas vid planering av undervisning och 
bedömning för att visa på en mångfald av kunskapsformer och ger riktlinjer för att skapa 
helhet, sammanhang och mening utan risk för ensidighet (Lpo 94; Lpf 94; Korp, 2003). 
Gymnasieskolans uppgift är att ge elever ämneskunskaper och kompetens att handskas med 
ett föränderligt informationsflöde. Utöver detta ingår även att utveckla elever på ett personligt 
plan, stimulera dem till livslångt lärande och förbereda dem inför yrkesliv, vidare studier samt 
på att bli demokratiska medborgare (Lpf 94; Prop. 2003/04:140). Skolan i Sverige och i 
övriga västvärlden har allt mer satt fokus på kompetenser och värdegrundsfrågor snarare än 
att som tidigare endast eftersträva ett vetande. 

Det nya systemet förordar att eleven tar ett aktivt ansvar för sin utbildning och 
kunskapsutveckling (Lpf 94, 2.3 och 2.5 bilaga 1). Ett uttryck av detta är att eleverna och 
deras vårdnadshavare fortlöpande skall ges information om elevens svaga och starka sidor 
baserat på betygskriterier och åtminstone en gång per termin skall utvecklingssamtal hållas 
(Lpf 94, 2.5; Gymnasieförordningen 1992:394, 7 kap, 19§). Utöver detta talas det ofta om att 
skolan skall hjälpa elever att tänka över sitt eget lärande, det kallas metakognition. 
Metakognition bygger på Lev Vygotskis tankar om att människan utvecklar sina kunskaper 
genom interaktion med andra och genom att resonera med sig själv (Hwang och Nilsson, 
2003). Detta belyser vikten av formativ utvärdering, det vill säga bedömning under 
inlärningsprocessen som hjälp för att utveckla kunskaper. Vid kursens slut skall däremot en 
summativ, sammanfattande, utvärdering genomföras då all tillgänglig information om elevens 
kunskaper ska beaktas (Lpf 94, 2.5). Det viktigaste med det kunskapsrelaterade 
betygssystemet är ”att ge eleverna besked om hur elevens studieresultat förhåller sig till 
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kunskapsmålen som de uttrycks i respektive kursplan” (Gymnasieförordningen1992:250). 
Men för att även kunna fungera vid urval bedöms hur väl målen uppfylls med hjälp av 
kriterier för betygen G, VG och MVG. Uppfylls de inte ges betyget IG. För att kunna använda 
dagens betyg vid urvalsprocesser till högre utbildning räknas de om utifrån att G=10, VG=15 
och MVG=20 (Gymnasieförordningen 1992:394, 6 kap 4§).

De nya förordningarna som infördes i mitten av 1990-talet stöds av didaktisk forskning om 
bedömning där fokus allt mer förskjutits från undervisning till den enskilde elevens lärande. 
Denna forskning pekar mot att bedömning bör ske kontinuerligt, ske både av lärare och elev, 
grunda sig på ämnesspecifik didaktik samt inbegripa förståelse, kritiskt tänkande, kreativitet, 
kommunikation och autentiska problem och sammanhang, fokusera på processer, vara mål-
och kunskapsrelaterade, bör visa elevens svaga och starka sidor, kunna ges av elever till 
elever och hjälpmedel får användas för minnesstöd och slutligen bör andra alternativ än 
skriftliga prov ges för att dokumentera elevens kunskaper (Lindström, 2005). 

De nya läroplanerna som kom 1994 ville gynna mångfald, likvärdighet och valfrihet. Dessa 
krav från samhället anges som mål för elevernas inlärning i de olika ämnena samt riktlinjer 
för värdegrunds- och demokratifrågor. Hur målen i läroplanerna skall uppnås och inom vilket 
ämne finns inte utskrivet. Ämnesspecifikt stoff och inlärningsmål finns separat i kursplaner 
som inte heller har strikta regler om innehåll. Målen är lika för alla men hur de nås kan 
varieras och individanpassas. Det elever lär sig är inte alltid det läraren förväntat sig eftersom 
det beror på hur eleven tolkar undervisningen. För många elever kan detta vara svårt och leda 
till att skolarbetet känns meningslöst. Kraven på dokumentation av mål och bedömningar har 
delvis därför ökat. De på förhand givna kriterierna gör att föräldrar och elever har insyn och 
kan förstår hur läraren gör sin bedömning och gör lärarna mer kompetenta, mer överens och 
tydligare i sin bedömning vilket tillsammans ökar rättssäkerheten (Måhl, 1998). Tidigare 
kunde lärare sätta betyg utan motivering men nuvarande förordningar säger att eleven skall 
veta på vilka grunder de bedöms, för att kunna ta ansvar för att nå till målen. Genom en ökad 
frihet i val av innehåll och form på undervisningen skall elever få tillgång till en ökad 
mångfald av möjligheter att utveckla sina kunskaper efter behov och intresse. Eleverna 
förväntas på detta sätt bli mer kompetenta att möta en föränderlig framtid (Lpf 94; Skolverket, 
2001; Korp, 2003). Undersökningar gjorda 1997 till 1999 visade att lärare upplevde att det 
nya systemet verkligen har flyttat fokus till elevernas lärande och dessutom att diskussionen 
mellan lärare och mellan lärare och elever om målen har ökat, i enlighet med att de även 
upplevde att kraven på tydlighet vid bedömning och betygssättning hade ökat gentemot 
eleverna. De upplevde även att fokus flyttats från högpresterande elever till de med risk för att 
få IG (Lindberg, 2002).

Kemiämnet

Inom kemiundervisningen är begreppsförståelse naturligtvis viktigt, men tillämpningar och att 
praktisk kunna laborera är minst lika centrala i programmål, ämnesbeskrivningar, kursplan 
och betygskriterier för ämnet (bilaga 2 och 3). Dessutom framhålls förmågan att kunna 
uttrycka sig muntligt och skriftligt för att kunna reflektera över praktiska erfarenheter, vilket 
är viktigt för utvecklingen av ett naturvetenskapligt förhållningssätt och andra 
processkunskaper. Detta är i linje med bedömningens inriktning på grundskolan som oavsett 
skolålder och betygsnivå skall fokusera på en ”naturvetenskaplig förståelse av 
omvärlden...naturvetenskapens karaktär...naturvetenskapen som mänsklig och social aktivitet” 
(Skolverket 2000, s.62). Det finns även andra likheter vid bedömning mellan grundskolan och 
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gymnasiet, båda skolformerna kräver exempelvis större självständighet för de högre betygen 
(Lpo 94 och Lpf 94). Kritik har framförts mot att allt för mycket inom kemiundervisningen är 
riktat mot begreppsutveckling och experiment. I en nyligen utgiven doktorsavhandling hävdas 
att för att göra kemi meningsfullt måste dessa moment även knytas till ”verkligheten”, vilket 
kan göras genom att använda berättandet och elevers egna erfarenheter på sätt som liknar 
case, PBL och andra kontext-baserade metoder (Boström, 2006).

Bedömningens syfte

Liksom formen varierar för undervisningen kan även formen för bedömning variera beroende 
av syftet och sammanhanget. Vid olika tillfällen kan formell eller informell, skriftlig eller 
muntlig bedömning vara mer lämpligt. Hur proven är utformade och används avgör om deras 
funktion är formativ eller summativ. Provet kan i sig själv vara ett inlärningstillfälle eller 
endast en kontroll av att elevens kunskap, i det första fallet är det formativt i det andra 
summativt. Används ett summativt prov efter provtillfället i inlärningssyfte blir det formativt. 
Det formativa bedömningssättet har visat sig förbättra elevers studieresultat, särskilt de 
lågpresterande eleverna. Bedömning, även självbedömning, påverkar elevers motivation 
vilket är möjligt om de är insatta i undervisningsmålen (Korp, 2003). Vikten av bedömning 
för lärande är stor och men att eleven använder sig av lärarens bedömningar är än viktigare, 
menar Sadler, och definierar detta som feed-back. Studier visar att elever måste få kunskap 
om hur brister kan förbättras för att bedömningen skall främja vidare utveckling. För att 
kunna ta ansvar för sitt eget lärande måste de ha en bild av vilka kvalitetsnivåer som finns, 
hur de ser ut och om de överensstämmer med lärarens bedömningsmall. De måste dessutom 
kontinuerligt kunna testa sina kunskaper mot dessa nivåer (Lindström, 2005). Detta kan 
uppnås, enligt Lindström, om målkriterier och målnivåer i ord är beskrivna, exemplifierade 
och möjligheter ges till självvärdering och strategier för att kunna förbättra sig.

Olika provformer

Prov bedöms i syfte att klargöra för lärare, elever, föräldrar och eventuellt andra vilka 
kunskaper eleven har. Denna information kan sedan användas för att eleven skall kunna bli 
bättre eller få ett betyg. Provresultat kan också identifiera problem, behov och förkunskaper 
hos eleverna som kan hjälpa läraren att planera undervisning. Bedömning kan också höja 
elevers motivation till inlärning. Det bör dock noteras att om eleven exempelvis saknar 
motivation, är nervös eller har språkliga svårigheter överensstämmer det observerbara utfallet 
av prov inte alltid med elevens faktiska kunskaper. Vissa elever kan dessutom lösa problem 
på ett memorerat mekaniskt sätt utan att ha den förståelse som provet var avsett att testa. Vad 
eleven gör på ett prov behöver heller inte överensstämma med hur eleven tillämpar sina 
kunskaper i en autentisk situation (Korp, 2003). Elever med väl utvecklade 
problemlösningsförmågor visar sämre korrelation till sin verkliga förmåga på test än elever 
med sämre förmåga. Detta beror på att trycket av förväntningarna tar upp en relativt sett större 
del av det kognitiva tänkandet hos de förstnämnda. En för kemin så relevant förmåga som 
laborativ skicklighet kan inte mätas direkt på ett enkelt mätbart sätt, utan måste utgå från en 
produkt av denna process. Detta kan peka mot att enstaka test inte skall ges för stor vikt och 
att utvärdering av elever inte bör vara standardiserad (Moore, 2005).

Det finns fyra sätt att testa kunskaper (Maudaus och O´Dweyer i Korp, 2003). I det första kan 
frågor ges som besvaras med sant/falskt, ja/nej eller ihop-parande av redan givna påståenden, 
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termer eller liknande. Prov av denna typ kallas objektiva och kan avläsa om eleven tillägnat 
sig termer eller teorier. De har hög reabilitet, det vill säga är lätta att rätta och jämföra 
sinsemellan. De ger dessvärre väldigt lite information om vad eleven kan eller inte kan. 

De tre andra sätten kallas tillämpningsprov. Prov av dessa slag kan efterfråga muntliga eller 
skriftliga svar på givna frågor eller bestå av ett problem som elevens skall lösa praktiskt. I det 
senare fallet bedöms då kunskapen genom sättet problemet löstes eller genom en produkt från 
denna process. Inom kemiundervisningen kan genomförande av experiment svara mot den 
förra typen och laborationsrapporter motsvara den senare. Tillämpningsproven kan variera i 
hur mycket information de ger som underlag om elevens kunskap för att förbättra inlärning. 
Har frågan bara ett korrekt svar syftar de, likt objektiva prov, till ett konvergent tänkande, 
efterfrågas längre svar kan ett divergent tänkande gynnas (Korp, 2003).

Traditionella prov kan ge en tydlig bild av elevens kunskaper utifrån alla de fyra F:en om 
frågorna är formulerade utifrån dessa. Ofta kategoriseras provfrågor som G-, VG- eller MVG-
frågor, även om det inte finns bestämmelser som förespråkar detta förfarande. G-frågor 
förefaller ofta vara redovisning av fakta medan VG- och MVG-frågor ger utrymme för både 
återgivning av fakta, analys, diskussion, reflektion etc. Vid utformning av frågor av detta slag 
bör det hållas i åtanke att för att betyget VG eller MVG skall kunna ges måste förutom de 
högre betygens kriterier även de lägre kriterierna vara uppfyllda (Skolverket, 2001). 

Vilka prov som skall användas i vilket syfte är en intressant fråga. En inställning är att 
objektiva prov som ger hög rättsäkerhet skall användas i situationer där resultaten har stor 
betydelse för elevens framtida möjligheter att komma in på högre utbildning. Prov som ger 
pedagogiska fördelar men kan vara svåra att få jämförbara, exempelvis tillämpningsprov, bör 
endast användas i den dagliga undervisningen och inte vara betygsgrundande. Risken med 
detta är att elever inriktar sin inlärning mot endast det som betygsproven testar. En annan 
inställning är att skolan skall undvika prov där elevens prestation har avgörande betydelse för 
eleven och där exakthet och jämförbarhet är nödvändig för att kunna göra urval. Detta medför 
att de statliga förordningarna inte längre kan garantera att målen når upp ens till ett minimum 
av samhälleligt önskvärda kunskaper och de kunskaper som eleverna eventuellt utvecklar 
endast beror av elevens egenintresse. Idag finns det politiska intressen av att alla läser ett visst 
antal poäng i specifika ämnen för att få förutsättningar att bli goda demokratiska medborgare. 
Samhället kan tjäna på att medborgarna har vissa kunskaper och läroplanerna har därför en 
viktig funktion ur ett ”public good” perspektiv. Skulle eleverna endast behöva uppfylla vad de 
själva ansåg viktigt, ur ett ”private good” perspektiv, kan ekonomiska fördelar styra vilka 
kunskaper framtida samhällsmedborgare lär sig. Att läsa historia kan anses oekonomiskt inom 
många yrkesbrancher, varför studier av detta ämne inte skulle vara motiverade (Johnsson och 
Roth, 2003; Korp, 2003;). 

Riktlinjer för att nå likvärdighet

Betygen skall vara rättvisa och likvärdiga. Rättvisa i betydelsen att de ”ska visa elevens 
kunskaper och färdigheter i det som ingår i kursen enligt kursplanen och som motsvarar 
betygskriterierna för betyget” och likvärdig i betydelsen att ”måttstocken för bedömningen är 
den samma för alla elever” (Skolverket, 2004a s.3). Sverige skiljer sig från de flesta andra 
länder genom att inte ha externa examinationer. Lärare här anses genom sin profession ha 
kompetens att själva sätta betyg på eleven. Med den ökade friheten i val av undervisningens 
innehåll och form följde också att betygen kan grunda sig på information om elevers kunskap 
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på fler och mer varierade sätt (Lpf 94). För att nå upp till skollagens krav på att ”utbildningen 
skall vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet” (Skollagen 1kap 2§), skall lärare 
kontinuerligt föra kollegiala samtal om bedömningsfrågor på den egna och andra skolor 
(Prop. 2003/04:140). 

Mellan och inom lärarutbildningarna i landet finns stora skillnader i hur bedömningsfrågor tas 
upp. Vissa utbildningar har betyg och bedömning som obligatorisk kurs, andra har det som 
tilläggskurs och ytterligare andra tar upp det inom andra ämnesområden. Detta är möjligt 
eftersom det inte finns något krav på att grundutbildningen för lärare skall ge de studerande 
tillräcklig utbildning för att ens med handledning av mer erfarna lärare kunna sätta rättssäkra 
betyg. Rektorsutbildningen saknar också enhetliga riktlinjer för vikten av rektorn som garant 
för likvärdiga och rättssäkra betyg (Myndigheten för skolutveckling, 2004a).

I samråd med andra lärare och sina egna elever skall lokala arbetsplaner utformas 
(Gymnasieförordningen 1 kap 13§ och Lpf 94 2.3; Skolverket, 2001 och 2004b). Denna plan 
beskriver hur fastställda mål skall nås och kan mer specifikt innehålla vad undervisningen 
skall handla om, i vilken form den skall bedrivas och kriterier för betyg. Även fast elever och 
andra lärare kan vara medverkande i utformningen av detta är det endast läraren som sätter 
betyget (Gymnasieförordningen 7 kap §3). Att synliggöra bedömningsgrunderna på detta och 
andra vis kan upprätthålla rättvisan i systemet (Måhl, 1998).

I kärnämnena och i vissa andra ämnen kan lärare som ett komplement till egna utvärderingar 
även använda nationella prov. Dessa prov syftar till att ”bidra till ökad måluppfyllelse för 
eleverna, förtydliga målen och visa på elevers starka och svaga sidor, konkretisera kursmål 
och betygskriterier, stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, ge underlag 
för en analys av i vilken utsträckning kunskapsmålen nås på skolnivå, på huvudmannanivå 
och på nationell nivå” (Skolverket, 2005 s.6). Nationella prov kan således även i efterhand 
styra fokus i undervisningen genom att de pekar ut specifika frågeställningar. 

Kursbetygen kan skilja sig från de nationella provresultaten, vilket är helt i sin ordning 
eftersom lärare skall använda alla källor som bevis på en elevs kunskap inom ett ämne vid 
betygsättning (Lpf 94). En kvalitetsgranskning utförd 2000 visade dessvärre stora skillnader i 
hur lärare förstod kursplaner och tolkade betygskriterierna. Mellan år 1993-2003 steg 
betygsnivåerna men motsvarande kompetensökning kunde dessvärre inte påvisas, det finns 
således en betygsinflation (Wikström, 2004). För att nå en mer rättssäker och likvärdig 
bedömning upprättade Skolverket 2004 en handlingsplan, som bland annat pekar på de 
nationella provens stödjande roll för likvärdig bedömning (Skolverket, 2004a). Korp (2006) 
visar dessvärre att proven inte alls fyller denna funktion, eftersom resultaten i stor 
utsträckning beror på hur läraren väljer att använda det, vilket varierar med den lokala 
kontexten. Inom kemiämnet finns dessutom inte sådana nationella prov. Skolverket förordar 
dock vissa metoder att redovisa och kategorisera bedömningar inom kemiundervisning som 
kan användas av lärare och eleverna själva. Dessa ”syftar till att stödja en rättssäker och 
likvärdig betygsättning” (http://www.skolverket.se/sb/d/466 17 november 2006). Jag 
återkommer till detta i stycket Bedömningsverktyg. 

Redovisning av kunskapsutveckling

Beroende på syftet med en kunskapsbedömning kan olika redovisningsformer av resultat 
väljas. I ett formativt syfte ges utförlig, kvalitativ och konstruktiv kritik på elevers arbeten. 
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Har resultaten däremot ett summativt syfte kan de resovisas som poäng, standardiserade 
utsagor eller kvalitativa omdömen om vad eleven kan vid detta specifika tillfälle (Korp, 
2003). I Lpf 94 och Gymnasieförordningen står att eleven och deras vårdnadshavare skall 
hållas informerade om elevens kunskapsutveckling, men det finns inga bestämmelser om hur 
redovisningar av elevers resultat skall genomföras. 

Att poängsätta prov och ge respons till elever genom poängsummor eller att endast summera 
provresultat som G, VG eller MVG kan ge en onyanserad bild av elevens utvecklingsbehov 
och styrkor (Skolverket 2001, Hortlund, 2006). Att sätta betyg på enskilda delmoment kan 
också tolkas som motsatt till gymnasieförordningen7 kap 1§, som slår fast att betyg sätts på 
avslutade kurser. Men det kan vara ett sätt att ändå visa eleverna att deras resultat på ett prov 
är ett exempel på vad som krävs för att uppnå ett visst betyg. 

Bedömningsverktyg 

Bedömning kan ske utifrån ett helhetsintryck av en hel eller en del av en process. I det första 
fallet kallas bedömningen holistisk eller global och i det senare fallet för analytisk (Korp, 
2003). Hur bedömningar går till kan kategoriseras även på andra sätt. Den kriterierelaterade 
bedömningens kunskapsteori kan delas in i två huvudinriktningar, den naturvetenskapligt 
orienterade och den humanistiskt eller konstnärligt orienterade bedömningen. De 
naturvetenskapliga bedömningsmodellerna innebär att bedömningskriterier på förhand är 
specificerade och kända för eleverna. Bedömningar som utförs ska vara jämförbara, objektiva 
och rättvisa. Risken med en sådan bedömning är att flexibiliteten i undervisningen kan gå 
förlorad, inlärningen kan bli styrd av vad som efterfrågas i kriterierna och ger inte utrymme 
för fria fördjupningar och möjligheter till uppföljning av vad som sker i nuet. Till skillnad 
från den naturvetenskapliga bedömningsinriktningen har den humanistiska inga på förhand 
givna konkreta kriterier utan dessa växer fram i relation till det som faktiskt händer i 
undervisningen. Bedömningen blir subjektiv och beroende av bedömningens kontext och de 
erfarenheter bedömaren har. Bedömaren har i detta sammanhang rollen av expert (Korp, 
2003).

Att ha en bedömningsmatris eller annan mall vid bedömning ökar bedömningens pålitlighet 
då den kan sägas vara opartisk och grunden för bedömningen blir konstant. Skolverket 
förordar därför att använda bedömningsmallar eller -matriser (Lindström, 2002), både för att 
förtydliga vilka mål som kursen fokuserar på och på vilka grunder betygen sätts. Detta hjälper 
elever att tolka lärarens avsikter och ger dem kriterier att använda vid självbedömning. I dessa 
matriser delas ämnesavsnitt in i kunskapskriterier, exempelvis fakta och förståelse, 
kommunikation, reflektion och analys. Dessa olika former delas sedan in i olika 
kvalitetsnivåer, baserat på betygskriterierna för det specifika ämnet. Om matriserna i 
praktiken ger en bättre undervisning är dock inte bevisat (Jönsson, 2005).

Utan mall är risken att lärare glider i sin bedömning, använder olika kriterier och att dessa ges 
olika stor vikt vid bedömning av elever på olika platser och vid olika tidpunkter. För att 
undvika dessa risker kan erkända tolkningar av betygskriterierna finnas tillgängliga. I 
Australien tillhandahålls exempel på de olika betygsnivåerna utifrån flera aspekter för varje 
ämne för att uppnå en högre jämförbarhet mellan elevers kunskaper (Korp, 2003). Skolverket 
tillhandahåller liknande bedömningsexempel. I kemi finns endast en sådan artikel och den 
handlar om laborationsrapporter (Julin-Tegelman, 2004). Lindström (2005) föreslår att lärare 
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ska samla elevexempel på G-, VG- och MVG- rapporter, prov, uppsatser etc. för att kunna 
exemplifiera inför sig själv och sina elever vad som krävs. 

Som tidigare nämnts förordar Skolverket specifika metoder vid bedömning inom kemi. Dessa 
finns beskrivna i två rapporter som fokuserar på matriser och är främst riktade mot 
laborationsrapporter. Dessa mallar kan utformas för varje specifik laboration och bör helst 
vara kända av eleverna innan laborationstillfället. I den första rapporten delas 
bedömningsmatrisen in i fem kriterier: teori, hypotes, metod, resultat och tolkning. Elevens 
rapport bedöms som G om alla punkter finns med, som VG om dessutom felkällor och förslag 
på förbättringar ges eller som MVG om en djupare analys görs av resultaten utifrån egna och 
andras teorier och förutsatt att ett vetenskapligt språk används. Eleverna får ut en 
protokollmall med frågor för att förtydliga bedömningsmallens delar (Julin-Tegelman, 2004). 
Den andra rapportern beskriver en bedömningsmall i form av en matris, i artikeln kallad 
rubrics (Wohlin, 2004). I detta förslag utarbetar läraren tillsammans med eleverna kriterier 
och kvalitetsnivåer på olika moment så som laborationsrapporter, utställningar, prov, föredrag 
eller uppsatser. Dessa matriser ligger till grund för bedömningar av elevens kunskaper som 
antingen utförs av eleven själv, en kamrat eller lärare. Matrisen för laborationsrapporter delas 
in i organisation, introduktion, material och metod, resultat, grafer och bilder, diskussion, 
presentation, grammatik och stavning. Till skillnad från den första laborationsmallen delas 
denna inte upp i kvalitetsmål baserat på betygskriterier utan i fyra betygslösa men progressiva 
kvalitetsnivåer. Författaren kommenterar att även kriterier som inte är betygsgrundande kan 
föras in om det kan gynna elevens kunskapsutveckling (Wohlin, 2004). Exempel på liknande 
matriser som används i kemiundervisning ges av Hortlund (2005), Jönsson (2005) och 
Nordqvist och Svensson (2005). Den sistnämnda visar en matris där 18 kriterier används för 
bedömning av en laborationsrapport av vilka alla inte kan ha kvalitéer upp till MVG-nivå utan
9 endast kan bedömas som med eller utan G-, sex upp till VG- och endast 3 upp till MVG-
kvalité.

I Skolverkets rekommenderade skrifter framhålls också att kombinera eller ersätta rubrics 
med gensvarsprotokoll vid bedömning av arbeten som bedöms av en klasskamrat eller lärare. 
Protokollet ger ledning i hur bedömningarna skall framföras genom instruktioner som: ”Ställ 
klargörande frågor om det som är otydligt. Lyft fram styrkor i arbetet och det som är särskilt 
intressant. Ge ärligt beröm. Kanske vill du lyfta fram svagheter i arbetet eller så håller du inte 
med om de tankar och idéer som berörs. Ge klara och konkreta förslag utifrån dina 
funderingar och frågor” (Wohlin, 2004, s.16).

I Wohlins rapport förordas också att samla allt det som eleven producerar dvs. prov, rapporter, 
reflektioner, uppsatser etc. i en portfolio tillsammans med alla skriftliga bedömningar. Detta 
gör det möjligt att följa elevens kunskapsutveckling. Genom att se sina tidigare arbeten kan de 
framtida bli bättre. Portfolioarbetet förutsätter att momenten görs vid fler tillfällen och att 
möjlighet ges till att gå genom sina gamla alster. Andra författare menar att en portfolio kan 
innehålla endast ett urval av elevens alster som representerar olika kvalitetsnivåer för att 
synliggöra elevens progression samt elevens egna reflektioner över sin utveckling, 
undervisningen samt en sammanfattning av portfoliomaterialet (Korp, 2003). 
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Metod

För att studera hur bedömningspraktik inom kemi på gymnasiet ser ut användes en kvalitativ 
forskningsmetod. Denna form av undersökning karakteriseras av att ord snarare än siffror 
beskriver undersökningsobjektet och att ingen hypotes finns i förväg utan teorier formuleras i 
efterhand utifrån undersökningsresultatet. Det är ett sätt att förstå en fråga baserat på hur den 
uppfattas ur andras ögon (Bryman, 2004). 

Intervjuer genomfördes med fem lärare som undervisar inom kemiämnet, med ledning av en 
semi-strukturerad intervjuguide (Bilaga 4). Således fanns ett antal specificerade 
ämnesområden, men utrymme gavs även för att ta upp information utanför denna frågemall, 
som informanten på eget initiativ tog upp. Ordningen i vilken frågorna togs upp kunde därför 
variera. Metoden passar denna undersöknings frågeställning eftersom den kan ge en mer 
nyanserad och mångfasetterad bild än en metod, där en specifik fråga ställs och utvärderas 
kvantitativt. 

Urvalet av skolor gjordes på basis av geografisk närhet till författaren och urvalet av lärare 
gjordes dels grundat på personliga kontakter och dels utifrån att tillfrågad lärare var villig att 
medverka i denna studie. 

Innan samtalen gavs tid till en kort presentation av författaren och syftet med undersökningen. 
Informanterna försäkrades om anonymitet och att intervjun skulle ta ca. 45 minuter. Den 
första intervjun utvärderades med avseende på tydlighet i intervjuguidens formuleringar, inga 
korrigeringar gjordes. Samtliga samtal ägde rum på lärarnas respektive skola, i avskildhet 
utan märkbart störande faktorer, på för- eller eftermiddagen på olika vardagar under perioden 
v.48-v.50. Under dessa samtal antecknades svaren av författaren som senare även renskrev 
dessa noteringar. Av etiska skäl och för att få så ärliga svar som möjligt återges endast 
sammanfattningar av dessa samtal i denna rapport.  

En risk med denna metod är att reliabiliteten inte är stor eftersom informationen är beroende 
av ett fåtal personer som kan vara högst unika. Att validiteten är hög, dvs. att den givna 
informationen är tillförlitlig, kontrollerades emellertid i och med samtalets ostrukturerade 
form, som tillåter följdfrågor och gav möjlighet till förtydliganden. Informationens validitet 
kunde också observeras i informaternas sätt att agera (Byrman, 2004). 
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Resultat

Fem lärare intervjuades på fyra olika skolor. Alla har lärarexamen, en annan examen, 
undervisar i kemi och har gjort det mellan 4,5-27 år. För att bevara deras anonymitet är 
uppgifter om skolorna utelämnade och lärarna har givits fingerade namn som används i texten 
(Tabell 1). De agerade naturligt vid de semi-strukturerade samtalen och inget i deras sätt tyder 
på att de lämnat osanna uppgifter.

Tabell 1: Personbeskrivning av intervjuade lärare tilldelade fingerade namn.
Fingerat 
namn

Antal år som lärare/
år på denna skola

Utbildning Undervisar i

Bo 22/20 Civ. Ing. och lärarexamen Ke, Ma
Erik 27/2 Fil. Kand. och lärarexamen Ke, Bi, Nk
Tyra 6/6 Fil. Dr. och lärarexamen Ke, Bi, Nk
Ylva 8/5 Fil. Kand., påbörjat doktorand-

projekt och lärarexamen
Ke, Nk, valbara Bio-
kurser, Ma, Eng

Greta 4,5/4,5 Fil. Mag. och lärarexamen Ke, Ma

Moment i undervisningen där enskild elev bedöms 

Prov

Av de lärare som tillfrågades uppgav alla att de använde skriftliga delprov baserade på 
avgränsade ämnesområden, ofta efter lärobokens kapitel. Provet rättas oftast efter någon form 
av mall som syftar till att rätta alla prov lika. Provet består oftast av G-, VG- och MVG-frågor 
som ger poäng, dock påpekas att det inte alltid är möjligt att skriva MVG-frågor. 

Baserat på att inte endast G-frågepoäng ska kunna ge VG sätts sedan betygsgränser ut, uppger 
Bo, Erik och Tyra. På elevens prov finns inte dessa värderingar av frågorna med och inte 
heller skrivs det alltid ut på det rättade proven som eleverna får tillbaka, men betygsgränserna 
kan däremot ges muntligt. Tyra uppger att MVG-gränsen inte sätts ut alls, utan att detta 
bedöms separat på sättet eleven har besvarat frågorna. Av denna anledning samlas proven in 
efter att eleverna fått se sina resultat. Detta har också den fördelen att hon i efterhand kan 
kolla upp om en elev förskansat sig kunskaper som varit bristfälliga vid ett tidigare delprov, 
exempelvis kan det ta lång tid att knäcka koden för kemiska beräkningar, ett konstaterande 
som även de andra lärarna gör. 

Erik är medveten om att ”skolledare och andra får knotter” av hans bedömningssystem. På 
samtliga prov har han samma betygsgränser räknat utifrån provens poängsummor, där 
40%=G, 70%=VG och 85%=MVG. Genom att skriva frågorna så att det motsvara samma 
nivå är detta tekniskt möjligt, menar han. Vinsten med att göra på detta vis är att man då kan 
jämföra prov med varandra. 

Eftersom kemi för eleverna kan vara ett abstrakt ämne när de börjar på gymnasiet framhåller 
Ylva vikten av att dela upp kursen i små delar och att ge eleverna möjlighet att visa och få 
bekräftelse på att de förstår kemi. Risken är annars att de väljer bort Kemi B av betygstaktiska 
skäl. 
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Till skillnad från de övriga lärarna har Ylva ett annorlunda bedömningssystem på sina prov. 
Provet delas in i två delar, den ena med bara G-uppgifter den andra med svårare uppgifter som 
täcker G samt ger möjlighet att visa VG- och MVG-kvalitéer. Eleverna kan välja vilken del de 
vill svara på. I kemi ges poäng men hon är på väg att omarbeta frågorna till att endast bedöma 
dem G, VG eller MVG. Betygsgränser eller andra gränser finns inte, eftersom man då kan 
riskera att missa detaljer om hur eleven missat poäng och vilka kunskapsluckor eleven har, 
vilket kan visa på vilka kvalitéer eleven besitter. Eleverna får en skriftlig bedömning om vad 
som är bra, dåligt och vad som måste förbättras i relation till betygskriterier. Det är helheten 
som betyget sätts på.

Greta ger prov med G-uppgifter, som motsvarar en grundläggande miniminivå och skall göras 
av alla, samt VG- och MVG-uppgifter som i vissa fall är samma uppgifter. Alla uppgifter ger 
poäng. Proven bedöms med G, VG eller MVG grundat på antal poäng. Ett visst antal VG-
uppgifter måste vara fullständigt lösta för att få VG och samma resonemang gäller för MVG. 
Provbetyget blir en viktning mellan poäng och antal fullständigt lösta VG-/MVG-uppgifter. 
Eleven får tillbaka provet med resultat i form av summan på provet och betygsgränser t.ex. G: 
15p; VG: 20p + två korrekt lösta VG-uppgifter; MVG: 20p + två korrekt lösta MVG-
uppgifter. Antalet lösta uppgifter i betygsgränserna beror av tiden de har på sig att skriva 
provet. I början av sin tid som lärare använde hon bara poäng men det slog snett, anser hon. 

Slutprov används av Bo, Erik, Tyra och Greta på A-kursen men inte av alla på B-kursen, 
eftersom den uppges bestå av mer utantillkunskaper, vilket är karaktären på organisk kemi 
som utgör huvuddelen av B-kursen. I A-kursen bygger kunskaperna hela tiden vidare på 
varandra och eleverna använder sig av tidigare inlärd kunskap och utvecklar dem. B-kursen 
tar däremot upp separata begrepp som lärs in, men dessa används inte nödvändigtvis senare 
och inbegriper inte djupare förståelse. Att kräva att de skall kunna detta efter lång tid utan att 
behöva lägga ner mycket tid på repetition är orimligt. Bo och Erik motiverar slutprov med att 
om de inte kan visa på slutprovet vad de kunnat på delprov är delprovet inget belägg för riktig 
förståelse. Det är lättare att plugga in en del och reproducera detta på ett prov utan att ha 
förstått än att plugga in en hel kurs utan att ha förstått, dessutom tillägger Bo, är detta det enda 
riktiga betygsunderlaget. Han fortsätter vidare med att inom kemi behöver inte varje 
delmoment vara godkänt för att slutbetyget G skall kunna sättas, i kemi kan ett IG på ett 
delprov kompenseras av ett G på ett annat, det kanske inte är korrekt men så har man alltid 
gjort i skolan. I matematikundervisningen kan man för de svaga eleverna, checka av att eleven 
visat att de kan olika moment utan direkta krav på att eleven även i efterhand skall kunna 
detta, men det skulle inte gå i kemi, menar Bo, eftersom ämnet i hög grad bygger vidare på 
tidigare kunskaper.

Syftet med slutproven anges också vara att ge eleverna ytterligare en chans att visa kunskaper 
som delproven testat. Ibland är det någon som blivit bättre. Tyra uppger att det aldrig hänt att 
elever visat sämre resultat på slutprovet än på delproven och att det sällan sker förbättringar. 

Laborationer och laborationsrapporter

Alla lärare använder sig av laborationer för att visa tillämpning och ge ökad förståelse för 
ämnet. Delvis sker detta genom att skriva laborationsrapporter eller kortare uppgifter, dessa är 
ofta betygsgrundande. Alla laborationer lämpar sig inte att skriva en fullständig rapport kring, 
eftersom de kan ha olika syften. Är syftet att använda en färdighet, att praktiskt handskas med 
instrument, samla in data eller dra slutsatser kan en skriftlig redogörelse vara onödig. Vilka 
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delar som ska vara med och hur dessa ska se ut bestäms ibland specifikt för enskilda 
laborationer, men följer vid de flesta tillfällen vetenskapligt gängse normer som eleverna fått 
presenterade på lektioner och/eller i kompendier. 

Bo bedömer rapporterna efter tre huvudkriterier: layout, där struktur och rätt innehåll bedöms 
för alla delar i rapporten samt resultat och diskussion. Dessa bedöms med en siffra ett till tre, 
där ett är dåligt och tre är riktigt bra. För vissa laborationer kan mer specifika kvalitetskriterier 
ges i stil med: Resultatet får en trea om det inte skiljer sig från det korrekta svaret med mer än 
5 %. Om något moment saknas ges -. Han skulle vilja komplettera bedömningen av
laborationsrapporten med kommentarer om hur person fungerar på labbet. Ibland har han haft 
laborationsprov där elever måste färdigställa rapporten under laborationstillfället. De har 
bestått av en praktisk del som ger poäng till viss del och en teoretisk del där resultaten skall 
användas till exempel för uträkningar. Genomförandet bedöms efter om de gjort de 
observationer som skulle kunna göras. Kemiolympiadens uppgifter är utformade på detta sätt 
och det går att poängbedöma laborationer på detta vis. Men det förutsätter att det inte är för 
många elever åt gången i labbet för att undvika fusk och att material och plats finns till alla 
samtidigt. Det är svårt att testa kriterier, därför får de välja i förväg om de vill göra en MVG-, 
VG- eller G-laboration. Beroende på vad de väljer får de starta med olika information. MVG-
och VG-provet har karaktären av en mer eller mindre öppen laboration, medan G-varianten 
kräver att eleven kan följa en färdig handledning. Man kan inte gå från G- till VG-nivå, men 
man kan välja att få mer information och på så vis gå från en MVG- till VG- eller G-
laboration. Under detta prov får inte läraren ge information men finns närvarande för att se till 
att eleverna inte utför riskfulla moment. Det fungerar om det är max åtta elever på labb och 
om två labb är bredvid varandra går det att examinera 16 elever åt gången med en lärare som 
går emellan. Det finns inga färdiga sådana tillämpningsprov, utan det är upp till läraren att 
hitta på själv, men någon gång bör man poängsätta laborationer för betygsunderlag, anser Bo.

Tyra berättar att hon prövat många bedömningssystem, nu bedömer hon det som är mest 
”basic” och noterar att de lämnat i tid. Hon försöker att bedöma enligt en skala ett till tre där 
ett representerar att det saknas mycket, men att det mesta är med och tre är att allt är som det 
ska vara gällande uppställning och innehåll. På vissa laborationer har hon valt att istället 
gradera bedömningen med OK, Bra eller Mycket bra. Förutom denna värdering skriver hon 
också vad som saknas, det tar lång tid.

Att bedöma hur elever arbetar under själva laborationen är omöjligt, säger Tyra, som bara 
hinner svara på elevers frågor. Erik uppger också att den praktiska delen inte bedöms utan 
endast rapporten eftersom laborationer skall vara ett övningstillfälle och elever ska ha rätt att 
misslyckas. Ylva bedömer däremot det praktiska arbetet, hon går alltid runt och noterar med 
+, ++ eller +++ hur varje elev arbetar, deras problemlösningsförmåga som behövs för att lösa 
små praktiska problem som att inte använda kristallisationsskål på värmeplatta eller att få 
provrör att stå.

Ylvas elever skriver inte laborationsrapporter förrän i Kemi B. I A-kursen får eleverna svara 
på frågor eller skriva reflektioner i anslutning till praktiska övningar som successivt bygger 
upp elevernas färdighet i att skriva en hel rapport. De rapporter de skriver bedöms enligt en 
mall med huvudrubrikerna: första sidan, sammanfattning, inledning, utförande, resultat, 
diskussion och källförteckning. Under varje sådan rubrik finns olika antal underrubriker. 
Baserat på denna uppställda lista checkar hon av och skriver ner kommentarer samt en 
bedömning i termerna G-, VG- och MVG-mässigt. Denna mall ges inte ut till eleverna utan de 
får en skriftlig bedömning med kommentarer som konkret består av vad som var bra, mindre 
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bra och om något saknas baserat på bedömningsmallens rubriker. I en sammanvägd 
totalbedömning väger sammanfattning, inledningen samt diskussionen tyngst. 

Greta upplever att genom att eleverna får skriva teoriavsnitt med egna ord blir det väldigt 
tydligt om eleven har förstått eller inte, detta kan vara extra tydligt under vissa laborationer 
som t.ex. Galvaniska element där elektroner och joner kan gå hur som helst i deras rapporter. 
Eftersom det tar mycket tid att skriva för eleverna och att ge respons för lärare får de endast 
skriva två fullständiga rapporter per termin. Övriga laborationer redovisas i kortare form som 
en redogörelse av resultat och beräkningar. Eleverna får en mall där det står vilka saker som 
skall finnas med: syfte, material och kemikalier, utförande, resultat och diskussion. Greta 
kollar av att allt finns med och är fullständigt. Vid bedömningen tittar hon mest på resultat-
och diskussionsavsnittet. B-kursen lämpar sig bättre för detta än A-kursen. Hon har försökt 
skriva en bedömningsmatris, men den har inte blivit bra. Därför ger hon nu eleverna skriftliga 
kommentarer utifrån betygskriterierna.

I det praktiska arbetet på labbet märker hon tydligt vilka som har förstått teorin och vilka som 
inte gjort det. I början av kurser noterar hon hur eleverna arbetar, om tid finns till detta efter 
undervisningstillfället. Eftersom elever i början kan vara rädda inför miljön på labbet lägger 
hon inte vikt vid detta vid betygsättning. Mot slutet av kursen gör hon utifrån det allmänna 
intrycket en bedömning av hur väl eleverna förbereder sig, följer instruktioner och arbetar 
praktiskt, vissa har handlag andra inte. 

Fördjupningsuppgifter med muntlig eller skriftlig redovisning

Detta är moment som alla lärare gör. Bedömning vid muntlig redovisningen noteras inte alltid 
och respons ges oftast inte vid redovisningstillfället. Vid skriftlig redovisning görs 
bedömningar men sällan för betygsunderlag. Nedskrivna kriterier och kvalitéer nämns inte 
som bedömningsverktyg, men vikten av personlig respons för att eleverna skall kunna bli 
bättre lyfts fram.

Samtliga lärare talar om tidsbrist och att det därför inte finns tid för fördjupningsuppgifter i 
kemi. Bo tar upp att han ibland låtit eleverna vid grupp- och temaarbeten utvärdera varandras 
insatser, med mindre lyckat resultat, alla tyckte nämligen att de gjort mest och bäst. Han 
brukar nu sätta OK och notera att de lämnat in sina skriftliga redovisningar. Tyra förklarar att 
det finns mer tid i B- än i A-kursen, vilket ger möjlighet att sätta in saker i ett vidare 
perspektiv. I B-kursen kan de själva ha frågeställningar kring ämnesomsättning, GI, idrott 
o.s.v. Om uppgiften är öppen kan elever ha olika tolkningar av uppgiften och de kan hitta allt 
på nätet och rabbla, därför kan det vara svårt att göra bedömningar av elevens förståelse. 
Därför får detta moment ingen större betydelse för betyget. Men det ska vara med i kursen 
och det bidrar med variation i undervisningen. Att bedöma kan vara svårt men man kan ju 
säga generellt att fakta är G att dra slutsatser och koppla ihop kunskaper från olika områden är 
MVG etc., men när man tittar på det specifika arbetet är det trots det inte lätt. I biologi kan 
förståelse visa sig genom att elever uttrycker åsikter och reflekterar om någon frågeställning, 
men i kemin är det svårare att få in sådana moment, säger Tyra. 

Erik ger uttryck för samma åsikter, han menar att Internet har förstört mycket genom att 
elever fuskar, vissa medvetet och andra omedvetet, från att låna några ord till hela textmassor. 
Han upplever att det är svårt för elever att skilja på information och kunskap. Erik testar och 
bedömer därför hur eleven kan tillämpa sina kunskaper efter fördjupningsarbeten, istället för 
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att de endast presenterar sina texter. Inför helklass, i mindre grupper eller bara inför Erik får 
de muntligen svara på uppföljande frågor som testar elevens förståelse av området i fråga. Vid 
bedömning av fördjupningar har Erik använt fingertoppskänsla snarare än någon skriftlig 
bedömningsmall och eleverna har inte fått betyg på uppgiften.

Ylva använder inte skriftliga redovisningar men lägger stor vikt vid muntliga framställningar. 
Inom A-kursen får eleverna göra korta presentationer exempelvis redogöra för ett grundämne. 
I slutet av Kemi B ges en stor uppgift som redovisas i tvärgrupper. Uppgifterna utgår från ett 
kapitel i boken samt fördjupningsuppgifter kopplade till dessa. Eleven kan välja på miljökemi 
för G-nivå, DNA, replikation, translation etc. för VG-nivå och cellandning, citronsyra cykeln 
etc. för MVG-nivå. Dessa områden har de läst om tidigare, både inom kemi, biologi och vissa 
inom andra ämnen som bioteknik, men inte tidigare på detta ingående sätt. De muntliga 
redovisningarna tar ca. 30 min per elev, lärarens roll är endast att vara åhörare och de andra 
klasskamraterna ställer frågor till varandra. Det blir oerhört tydligt vilka kvalitéer en elev har, 
uppger Ylva. Ibland görs även dessa muntliga redovisningar på engelska då även 
engelskläraren är med och gör en bedömning. 

Gretas elever får muntligen beskriva kemister och grundämnen och hon gör bedömningar av 
detta som är betygsgrundande. Innan de börjar ger hon förslag på vad som skall tas upp och 
elever får ge synpunkter på detta samt göra tillägg. Skolverkets betygskriterier utgör sedan 
underlag för skriftliga kommentarer på elevens framförande. 

Eleverna får i Gretas undervisning möjlighet till både muntlig och skriftlig framställning, men 
aldrig endast skriftligt. Undantag är inlämningsuppgifter eleverna brukar få göra inför prov i 
organisk kemi, då varje elev får rita ett stamträd över hur de ser likhet mellan organiska 
föreningar. Greta säger att prov inte lämpar sig för att visa alla kunskaper och ger som 
exempel biomolekyler som hon istället ger uppgifter kring som eleverna skall lämna in. Om 
de slarvat får de bättra på detta, men i övrigt checkar hon bara av att de gjort uppgiften utan 
att ge betygsrelaterade bedömningar. Alla fördjupningsuppgifter är på samma sätt inte heller 
bedömbara på VG- och MVG-nivå. Hon beskriver ett ämnesöverskridande projekt inom kemi, 
svenska och samhällsvetenskap om skogen. Projektet startar med ett besök på ett pappersbruk. 
Eleverna får välja vad de vill fördjupa sig i, det kan vara logistik, kemi, miljö, ekonomi eller 
annat. Bedömning av framförandet görs ihop med svenskläraren men det är inte 
betygsgrundande mer än att eleverna måste slutföra arbetet. Det är roligt och givande att få se 
tillämpningar, men det blir lite vid sidan av.

Aktivitet under lektioner

Alla lärare uppger att de gör en bedömning av eleverna under lektioner och att de genom 
dialog med eleverna får information om deras undervisning når fram. De noterar inte detta 
nödvändigtvis kontinuerligt, men uppger att de ändå får en tydlig bild av hur varje elev är 
under kemikurserna som de kan väga in i slutbedömningar. Är eleven aktiv behöver inte 
betygen endast grunda sig på prov, men finns underlag upplever lärarna elevens förmåga till 
dialog vara ett effektivt sätt att avgöra om eleven har förståelse. Erik tillägger att det inte är en
säker och mätbarmetod utan en subjektiv bedömning och man måste klara av att ge en 
otrevlig elev MVG och trevlig elev IG. Det gäller att vara så kall att man inte ramlar i farstun 
för andra egenskaper än kunskaper, med prov är det lättare. 
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Friare undervisningsmoment

Angående PBL, case eller dilemman är det ingen av de fem lärarna som nämner att de 
använder dessa moment i undervisningen. En anledning, som tas upp av Ylva, är att kemi tar 
tid att få förståelse för, det tar längre tid att bilda sig en uppfattning om något inom kemin än 
vad det tar inom ämnen som exempelvis biologi. Tyra beskriver på liknande sätt att i biologi 
kan man tycka till, så är det inte i kemi. 

Bo uttalar en önskan om att han skulle vilja hinna med mer kontext-baserad undervisning. 
Han berättar om lärare som utgår från ett tema i hela kursen som eleverna är intresserade av 
t.ex. sport. ”-För mig skulle det bli pannkaka”, säger Bo. Att utgå från elevernas intresse och 
få in allt som kursplaner kräver blir jätte jobbigt för läraren, men blir kanske lättare om man 
utgår från lärarens egna intressen. Men förr eller senare så kommer man fram till mol-
begreppet, tror han. Bo önskar att han kunde få in mer av övergripande frågor i kemi men ser 
inte någon möjlighet till det med A-kursens innehåll. Eftersom kursen är så pass 
begreppsspäckad blir den väldigt styrd och att ta bort saker är svårt eftersom de bygger vidare 
på varandra. Det är dessutom inte rätt mot elever som tänker läsa vidare. Hur boken ser ut styr 
mycket och han saknar en bra tematisk bok på Svenska i stil med Salters Chemical ideas 
(Burton et al., 1994).

Ylva berättar att hon låtit eleverna välja om de ville vara med på föreläsningar och 
genomgångar eller läsa in innehållet på egen hand. Elever som hade lätt för kemi valde de mer 
självständiga studierna men det fallerade. Slutsatsen blev därför att denna typ av 
katederundervisning måste till inom kemiämnet.

Erik kommer också in på att kemiämnet skiljer sig från andra ämnen då det är väldigt 
strukturerat. Man kan inte ta ut svängarna som inom biologi och naturkunskap. Det ena 
bygger på det andra i en viss ordning. Hur undervisningen ser ut och i vilken ordning olika 
saker sker är därför styrt och präglar också bedömningen. Det går inte att stryka och hoppa 
över delar hur som helst.

Strategi vid kursbetygsättning

Samtliga lärare uppger att oftast ligger elever på samma nivå i alla delmoment och att de 
väger in många olika aspekter och delmoment vid betygsättning.

Bo, Erik och Tyra säger att proven väger tyngst och att slutproven är det centrala, men hänsyn 
tas även till delprov, laborationsrapporter och vad de visat på lektionerna, särskilt om en elev 
får resultat som är på gränsen mellan två betygssteg. 

Bo efterfrågar tydligare gränser mellan betygen för han vill inte att poäng skall bli det 
avgörande. Han säger att det egentligen är fel med poäng, men saknar tydligt utskrivna 
kvantifierbara kriterier om hur man ska visa att man uppnått målen. Ska man checka av 
eleverna en, två eller...gånger och när? Kriterierna är för generella vilket ger stor frihet som är 
bra på ett sätt, men det blir svårt att få det rättvist och lika. Bo liksom Tyra och Erik saknar 
centrala/nationella prov i kemi för att styra upp den nationella samsynen. Även om proven 
uppges väga tyngst finns elever som är bra på labb men inte på att redovisa sina resultat 
muntligt eller skriftligt, därför poängterar Bo att det är totalbedömningen som räknas.
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Erik upplever att hans poängsystem underlättar vid betygsättning eftersom han då kan utgå 
från totalsumman av alla provens poäng och sätta betygsgränserna på samma sätt som vid 
prov.

Till skillnad från de andra bedömer Ylva att den muntliga delen väger tyngst i hennes 
slutbedömning, förutsatt att laborationsrapporter är godkända, att de kan räkna i B-kursen och 
det finns underlag det vill säga. att eleven är aktiv under lektionstid. Laborations delen av 
kursen kan hjälpa betyget, sällan stjälpa. Vissa elever är duktiga på att dupera, deras 
kunskaper visar sig dock tydligt på den avslutande muntliga redovisningen som därför ges 
stor vikt vid betygssättningen. 

För Greta är både prov och laborationer i fokus vid kursbetyget men hon väger in alla moment 
och inlämningsuppgifter måste lämnas in för att kursen skall anses slutförd. Hon har en lista, 
med sammanställning av alla elevers resultat från prov, laborationsrapporter etc., där hon har 
skrivit upp betyg på proven samt hur väl de klarat VG- och MVG-uppgifter. Vissa begrepp tar 
tid att ta in och om det ”klickar” till slutprovet väger detta mer än delprovet. 

Redovisning av betygskriterier för elever

Bo, Erik, Tyra och Greta redovisar Skolverkets betygskriterier för eleverna och diskuterar 
detta i början av terminen. Bo berättar att de tidigare arbetat fram lokala betygskriterier, men 
Skolverket ändrade kurserna och deras arbete kunde därför aldrig användas. De har därför inte 
längre lokala kriterier. Han tycker att det borde vara Skolverkets uppgift att ta fram mer 
detaljerade kriterier. Ingen av lärarna nämner att de har en lokal arbetsplan med lokalt 
utarbetade betygskriterier nedskrivet. Vidare säger de att eleverna inte brukar ställa frågor 
kring kriterierna, delvis för att de ser ungefär likadana ut i biologi, kemi och fysik.

Ylva säger att styrdokument gör att ögonen går i kors på eleverna och försöker därför förenkla 
dem, men påpekar att stommen är den samma oavsett ämne. Inför den stora avslutande 
muntliga redovisningen redovisas specifika betygskriterier i detalj och att denna både kan 
höja betyget eller sänka. 

Innan redovisningstillfällen eller prov tar Greta upp vad kriterierna kan betyda inom det 
specifika ämnesområdet. Hon ger exempel på uppgifter som representerar olika nivåer, och 
varför exempelvis en VG-fråga är en VG-fråga. Under samtal med elever visar hon successivt 
på kriterier och hon påpekar att om de har svårt att visa på prov vad de kan, kan aktivitet på 
lektionerna kompensera provresultat. Hon betonar även elevens skyldighet att visa vad de 
kan.

Redovisning av bedömningar/kursbetyg till elever

Alla lärare har samtal med varje elev vid betygsättning och under kursens gång för att 
sammanfatta, informera och kolla av om eleven har samma intryck som läraren om elevens 
kunskaper, om eleven har ett mål och hur detta i så fall kan uppnås. Bo, Tyra, Ylva och Greta 
har elevsamtal efter halva kursens gång och Tyra försöker dessutom tala enskilt med eleverna 
efter varje provtillfälle. Tyra visar inte betyg vid dessa tillfällen utan resultat i poäng på olika 
delprov och diskuterar vad de motsvarar för kunskaper så att de vet var de ligger inför 
kursprovet. Vid det första samtalet diskuterar Greta med sina elever hur det första provet samt 
rapporterna sett ut och utifrån det gör de upp mål. Efter ytterligare en tid följer de upp dessa 
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mål och talar om vad som krävs för att gå vidare. Vid det avslutande samtalet, som hålls när 
betyget är satt, får de se en sammanfattande lista över sina resultat och en muntlig beskrivning 
av hennes bedömning. 

Vid kursens slut visar Erik statistik över provresultat, enligt hans system (se ovan) och andra 
arbeten samt ger en muntlig kommentar om elevens insatser på laborationer och under 
lektionstid i övrigt. Bo ger varje elev en skriftlig sammanfattning av resultat från prov och 
laborationsrapporter, vilket ger dem chans att kontrollera att dessa stämmer samt visa att 
betygen inte kommer att sättas utifrån subjektiva grunder. Om eleven tycker sig kunna mer än 
vad detta underlag visar på, ges möjlighet till muntlig komplettering. Ylva och Greta tillägger 
att de skriftliga kommentarer de får efter varje moment eller muntligen vid samtalen, om 
vilken nivå de visat, bäddar för att det finns en överensstämmande bild av hur betyget blir 
som diskuteras på det slutliga samtalet.  

Samverkan

Ylva, Bo, Erik och Greta tar upp att de gör gemensamma prov med andra kemilärare och att 
de diskuterar bedömningsfrågor när de känner sig osäkra. Problem med detta är att olika 
elever kan läsa samma kurs i olika takt samt att proven kan behöva anpassas till 
elevgrupperna. I Nv-klasser behövs mer underlag till MVG och i Te-klasser kan det vara mer 
väsentligt att ha fler frågor på G-nivå, men lärarna kan ändå titta på varandras prov och 
elevers arbeten för att få en samsyn. Greta berättar att hon särskilt i början av sin lärarkarriär 
ventilerade betyg och bedömningsfrågor med mer erfarna kollegor och tog efter deras 
poängbaserade system. Numera utarbetar hon egna strategier som är mer kopplade till 
målkriterierna. Hon tror inte att slutresultatet ser så olika ut ändå, men tillägger att hon har 
bättre underlag om betygskriterierna lyfts fram. Det säkerställer att hon verkligen bedömt det 
som skall bedömas. 

Flertalet tar upp att betygsättning är ett vanligt tema på studiedagar och ibland hålls dessa 
även tillsammans med högstadielärare. Greta berättar om en studiedag där ett försök gjordes 
till att utforma en gemensam tolkning av betygskriterierna. Kommunens alla gymnasielärare 
inom kemi samlades och när studiedagen tog slut hade de kommit fram till att det var milsvid 
skillnad mellan skolorna och att detta var ett problem men de kom inte fram till någon 
lösning. 

Ylva jobbar på en skola med endast en annan kemilärare men uppger att samverkan även sker 
över ämnesgränserna. Hon upplever inte att tolkningar av betygsgränser skiljer sig mellan 
olika ämnen men påpekar att de ju faktiskt inte bedömer samma saker. Både Bo och Erik tar 
upp att det är svårare att få höga betyg i kemi än i andra ämnen, där det tycks ha gått inflation 
i betygen. Bo vill ha mer samverkan mellan ämnena för att även förbättra samsynen över 
ämnesgränserna. Det händer sällan att han har det och då bedömer han endast kemidelen, men 
han menar att den muntliga delen är gemensam med svensk- eller engelskämnet. I alla fall på 
IB-programmet vet han att det är kemi som har de lägsta medelbetygen internationellt sett. 
Därför borde bedömning ske mer ämnesövergripande, för det är ju inte de mest omotiverade 
eleverna som väljer att läsa kemi, snarare tvärtom. Det är mest studiemotiverade och 
ambitiösa elever som väljer kemi eftersom det anses svårt. Att betygen är lägre än i andra 
ämnen för myten vidare att kemi är svårt att få bra betyg i och därför väljer många ett annat 
ämne. Har man begåvning i ett ämne ska det vara lika lätt att få höga betyg i kemi som andra 
ämnen, säger Bo. Han fortsätter och beskriver skillnader i bedömning i samma ämne mellan 
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program, han tycker att det verkar finnas en tendens till att den bästa eleven i en grupp får det 
högsta betyget, att det gamla relativitetstänkandet finns kvar, vilket skulle missgynna elever i 
studiemotiverade klasser så som Nv-klasser. Greta upplever även att elever är kvar i 
relativitetstänkande eftersom om många i en klass får höga betyg på proven, värdesätter inte 
den enskilde elevens sin insats så högt som om få får höga betyg. 
  
Erik kopplar låga betyg i kemi till att det är ett relativt strukturerat teoretiskt ämne. 
Kunskaperna är konkreta och tydliga, vilket gör att det blir svårare att hänga på inflationen, 
eftersom det är lättare att observera och mäta kunskaper i kemi. Han menar också att eftersom 
det är svårare att få höga betyg på det naturvetenskapliga programmet söker sig färre elever 
dit.

Rättvist och likvärdigt betygsystem?

Utöver de i förväg formulerade frågorna i intervjuerna togs även andra angränsande ämnen 
upp. 

Alla lärare ger på något sätt uttryck för att betygssystemet inte garanterar någon absolut 
likvärdighet mellan skolorna. Bo säger att när det gäller att sätta betyg likadant får Skolverket 
skylla sig själva som skapat detta system. Att ha en samsyn med grannskolan går ju bra men 
enskilda lärare kan köra på sitt sätt i alla fall. Han menar också att det inte går att sätta betyg 
med en nationell samsyn. Kriterierna är för generella vilket ger stor frihet och frihet står i 
motsatsförhållande till likhet, likadan betygsättning går inte. Erik menar att det inte finns 
något rättvist betygssystem. Livet är orättvist och kommer alltid att vara det. Det går att sträva 
mot det, men det är en omöjlighet att få det rättvist och perfekt. Tyra känner ingen tvekan om 
att betygsättningen blir olika mellan lärare. Ylva tar upp att betygskriterierna till A-kursen kan 
tolkas som att eleven inte behöver kunna räkna för att få G. Inom stökiometri har hon gjort en 
egen G-ribba och hon misstänker att elever skulle kunna få högre betyg från en annan skola. 
Slutligen, som jag redan redovisat, vet Greta att i hennes kommun tolkas betygskriterierna 
olika. 

Bo tillägger att om det finns nationella prov vill elever satsa på att få bra poäng på dessa, 
vilket medför en risk för att tappa charmen och medvetenheten i ämnet. Miljöproblematik och 
hur kemi behövs i samhället går inte att testa i sådana prov, man lär sig provfrågor och inte att 
laborera. 

Erik upplever att betygen är allt för värdeladdade och IG inte är ett bra ord att använda i 
bedömning och betygssammanhang - det blir som en tatuering i pannan och påpekar att det är 
viktigt att komma ihåg att betyg inte har något med människovärde att göra. Att ändå ha betyg 
som urvalsfunktion ger motivation till eleverna, men föräldrars insyn kan också fylla denna 
funktion, säger han.
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Diskussion och slutsatser 

Moments som används och bedöms i kemiundervisning

Ämnets karaktär styr hur undervisning utformas och påverkar även hur bedömningen går till. 
I kemiämnet beskriver kursmålen fakta indelade i avsnitt som eleven skall lära sig och som 
ofta följs i läroböcker t.ex. organisk kemi, syror och baser och stökiometri. Lärarna uppger att 
målen, särskilt i Kemi A, inte ger utrymmer för kontextbaserad undervisning utan kräver att 
teorin tas upp i tämligen högt tempo och i en bestämd ordning för att undervisningen skall 
kunna ske inom given tidsram. Vidare ligger det i ämnets natur att det tar tid innan en 
förståelse kan infinna sig, vilket oftast är en förutsättning för friare arbetsmoment. Därför 
används inte PBL, case eller dilemma i undervisningen. Däremot använder alla lärare i detta 
arbete skriftliga prov som avgränsas till ett specifikt ämnesområde. Lärarna skiljer sig dock i 
hur de använder delprov och slutprov. I A-kursen upplevs kunskaperna knyta i varandra och 
kan därför utvecklas under kursens gång varför fyra lärare använder slutprov. Delproven 
bedöms således i formativt syfte, för att synliggöra elevers kunskaper och ge en utgångspunkt 
till fortsatt utveckling. I B-kursen ses ämnesområden som mer oberoende och slutprov ses inte 
som lika nödvändig. Summativ bedömning görs följaktligen inom kemiämnet under kursens 
gång, särskilt om det inom den fortsatta undervisningen inte ges tydliga förutsättningar till 
utvecklad förståelse av tidigare delmoment. Att det tar tid att lära sig räkna med kemi är alla 
lärare medvetna om och detta tycks alla ta hänsyn till i sin slutliga bedömning då detta är det 
exempel som lyfts fram av flera som motivering till slutprov i A-kursen. 

Att bedöma fördjupningsarbeten är förknippade med att elever kopierar texter från Internet. 
Därför görs betygsgrundande bedömningar av sådana uppgifter på muntliga redovisningar för 
att visa på verklig förståelse. De skriftliga redovisningarna bedöms med mer överskådligt som 
moment att ”checka av”.

Bedömningsmallar

Kriterier som skall användas vid bedömning skall vara kända i förväg av eleverna för att de 
kontinuerligt skall kunna kontrollera enskilda mål enligt en naturvetenskapligt orienterad 
bedömning som förordningarna framhåller (Måhl, 1998). För att eleverna ska förstå dessa, i 
ord beskrivna kvalitéer, kan även konkreta exempel ges ut (Lindström, 2005). Skolverket 
förordar därför att lärare använder sig av skriftliga bedömningsmatriser och pekar i kemi 
specifikt ut dessa för bedömning av laborationsrapporter (Julin-Tegelman, 2004; Wohlin, 
2004), vilket ingen av de lärare jag talat med uppger att de gör vid något 
undervisningsmoment. Alla ger dock skriftliga kommentarer kring det som Skolverket i sina 
matrisförslag anser är av vikt. Fyra av de fem lärarna har en nedskriven mall med vilka 
kriterier de bedömer, medan den femte, som också är den av lärarna med längst 
yrkeserfarenhet, inte nämner detta men ändå verkar ha en uttalad strategi vid rättning av 
laborationsrapporter. De som använder nedskrivna mallar delar inte ut dessa till eleverna, men 
de har tillgång till denna information ändå. Det som därför skiljer lärarnas bedömningsverktyg 
från bedömningsmatriserna är att lärarna inte använder i förväg skrivna kvalitetsnivåer. I 
praktiken kan lärare i alla fall använda samma formuleringar men det blir inte lika 
kontrollerbart som en matris. En anledning som uppges är att de ser det som viktigt att ge 
personlig respons. Vidare uppger alla att de bedömer kvalitetsnivåer utifrån betygskriterierna 
trots att dessa upplevs som otydliga. En risk med detta är att kvalitetsnivåerna kan bli 
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oprecisa, bedömningen kan glida och läraren utövar på så vis en delvis okontrollerad 
maktfunktion. En fördel är att det specifika i elevens arbete kan lyftas fram och 
kommentarerna riktas till den enskilde eleven. Detta liknar den humanistiskt inriktade 
bedömningen (Korp, 2003). 

Även vid bedömning av prov använder lärarna sig av någon form av konkret rättningsmall, 
vilket inte uppges finnas för muntliga framställningar eller aktivitet under lektionstid, förutom 
i de fall det förekommer bedömning under laborationer. Dessa mallar gör att bedömningen 
sker likadant för varje elev inom klassen men garanterar inte att betygskriterierna verkligen 
testas. Finns inte någon tydlig mall att bedöma efter finns en risk att icke betygsrelaterade 
egenskaper vägs in i betyget, vilket de lärare jag talat med uttrycker en medvetenhet om. 

Strategier för betygssättning

Skolverket menar att det är helheten och den slutgiltiga kunskapen som skall bedömas och att 
betyg därför inte bör sättas på prov eller enskilda uppgifter (Skolverket, 2004b), vilket lärare 
uppger att de gör. Min tolkning är att definitionen av att sätta betyg skiljer sig mellan dessa 
två instanser. Tvärtemot Skolverkets tolkning är enligt de lärare jag talat med ”betyg på ett 
prov” inte ett löfte om vad som kommer att stå i slutbetyget. Vissa menar att lärare vid 
bedömning tydligt skall poängtera skillnader av bedömning på prov och betyg. Detta kan 
exempelvis ske genom att kryssa för omskrivningar av betygskvalitéer i en matris eller 
bedöma kriterier på prov som varandes G-, VG- eller MVG-mässiga (Hortlund, 2005). Min 
tolkning är att Skolverket och ”bedömningsexperter” drar högre växlar av vikten av detta än 
vad lärare gör. Hur eleverna upplever denna skillnad är inte känt. 

De lärare som intervjuades i denna undersökning uppger att de har god kännedom om sina 
elever och kan bedöma deras kunskaper under lektionstid, samt att detta vägs in i kursbetyget. 
Studier har även visat att i en klass där läraren ofta träffar eleverna och där klassen är lagom 
stor får läraren ”god tillgång till spontant uppdykande kriterier i sitt löpande arbete” (Måhl, 
1998 s.151) och prov är då inte lika viktigt för betygsättning. Vilken vikt elevers aktivitet 
under lektionstid ges kan variera mellan lärare och från elev till elev. Beroende på elevens 
personlighet kan underlag utöver obligatoriska prov och uppgifter ibland helt saknas för blyga 
eller inåtvända elever. Några lärare i denna studie säger att det får betydelse först när en elev 
står och väger mellan två betyg och att lektionsaktivitet kan kompensera ett prov. 

Lärarna uppger att eleverna är införstådda i hur de ligger till inför det slutliga kursbetyget 
genom de resultat och kommentarer de fått på prov och laborationsrapporter samt samtal som 
förts under kursens gång kring de skriftliga redovisningarna samt deras lektionsaktivitet i 
övrigt. Skolverket, Måhl (1998) och Lindström (2005) ser en risk med icke-kontrollerbara 
redovisningssätt och skulle nog allra helst önska att allt redovisas skriftligt för att elever samt 
föräldrar ska kunna kontrollera allt som sägs och görs i skolan särskilt då det gäller 
bedömning. De tillfrågade lärarna i denna studie framförde dock inte något problem i 
anknytning till redovisning av bedömning till elever. 

Formativ och summativ bedömning

Bedömning tycks vara starkt förknippat med betygsunderlag. Detta kan ses i utsagor från 
lärarna om att allt är betygsgrundande och att bedömning inte görs på grund av att momentet 
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är tänkt endast som ett övningstillfälle. Ett syfte med den nya läroplanen är dock att 
bedömning skall ske kontinuerligt, i formativt syfte, och inte skall behöva förknippas med 
betygsättning förrän vid kursens slut då en summativ bedömning skall göras. Otydligheter i 
förordningarnas formuleringar kan förbrylla då det även står att hänsyn skall tas till all 
tillgänglig information om elevens kunskap, vilket innefattar ”övningstillfällen” tidigare 
under terminen (Lpf 94). Formativa bedömningar görs dock också, inte minst då både delprov 
samt slutprov används för att synliggöra samma kunskaper som tidigare diskuterats. Likaså 
kan proven testa det som tidigare utvärderats under laborationer och lektioner i övrigt. 

Att lärarna oftast ger poäng, betyg samt kommentarer är ytterligare exempel på att både 
summativ och formativ bedömning sker samtidigt. Detta är också i enlighet med 
betygsystemets förordningar som vill fokusera på bedömningens formativa syfte men 
samtidigt inte ge avkall på dess urvalsfunktion, vilket kan ses som den summativa 
bedömningens huvudsakliga syfte. Pedagogisk forskning visar dessvärre att inlärning sker 
mer effektivt om kommentarer utan ett betyg eller annan form av värdering ges (Jönsson 
2005; Korp 2003). Att tydligt separera formativ från summativ bedömning kan ur detta 
perspektiv vara fördelaktigt. Exempel på sammanhang där detta sker är exempelvis inom IB-
programmet och Hermodsutbildningar där ordinarie lärare endast ger formativ bedömning 
medan externa examinatorer ger betyg utifrån slutprov som genomförs under de sista 
veckorna av kursen. Nackdelen med detta är att vikten av detta specifika provtillfälle blir 
oerhört stor vilket kan ge en skev bild av elevernas verkliga kunskaper eftersom de troligen 
blir mer nervösa och känner högre press än vid flera olika provtillfällen. Waldorfpedagoger, 
däremot bedömer sina elever kontinuerligt och ger bara kvalitativa bedömningar i läsårsbrev, 
som i efterhand kan tolkas till betyg (Lindholm, 2005). 

Att använda betyg och bedömning i både formativt och summativt syfte har enligt Wikström 
(2006) inneburit problem för systemets reabilitet och validitet. Ett tydligt exempel på 
problemen är betygsinflationen, betygen ökar men inte elevernas kunskaper. Detta kan 
kopplas till att betyg används i konkurrens situationer som kvalitets indikatorer av både lärare, 
elever och skolor för att få utbildningsplats, attraktiva tjänster respektive fler sökande elever. 
Att elevernas kunskaper har blivit sämre tas även upp av de två lärarna som undervisat innan 
den nya läroplanen togs i bruk. Andra studier visar att fokus flyttats till elever med risk för att 
få IG (Lindberg, 2002), på bekostnad av de andra elevernas kunskapsutveckling. Det 
förefaller således som att betygssystemet har en viktig roll i att styra hur kunskaperna ser ut 
och det är olyckligt att skolor och lärares undervisning även värderas utifrån detta system.

Skillnader i betyg mellan ämnen

Olikheten mellan betyg i olika ämnen tas upp av lärare i studien och att det inom andra ämnen 
tycks finnas en inflation i utdelningen av betyg medan kemiämnets betygsättning ligger 
relativt fast. Huruvida det är svårare att få höga betyg i kemi än andra ämnen kan vara svårt 
att bevisa men att kemibetygen är bland de lägsta är ett faktum (Myndigheten för 
skolutveckling, 2004b; Statistikboken, 2006). Statistik från år 2006 visar att kemi är det ämne 
inom NO-ämnena som flest elever inte får Godkänt i och endast två andra ämnen ger lägre 
resultat av alla ämnen på grundskolan. Undersökningar visar att elever i grundskolan tycker 
att kemiämnet är svårt, ointressant och oviktigt, ämnet tas inte upp innan årskurs sex och 
många undervisande lärare saknar behörighet i ämnet. Detta har lett till att antalet kemitimmar 
minskat samt att betygskraven för Godkänt sänkts i grundskolan. Lokala arbetsplaner i kemi 
är dessutom betydligt kortare och mer fragmentariska än i andra ämnen, medan 
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betygskriterierna är mer omfattande men beskriver bara faktakunskaper. Detta kan bero på de 
få undervisningstimmarna och lärarnas begränsade kemikunskaper och får till följd att 
eleverna inte ges tid till verklig förståelse utan endast får ytliga fakta kunskaper. Studier visar 
också att det finns stora skillnader i olika skolors lokala betygskriterier och att elevers 
kunskaper har blivit sämre (Tholin, 2006; Skolverket, 2004c). Sammantaget måste detta 
påverka hur undervisningen på gymnasiet kan bedrivas och hur betygen blir. Statistik från Te-
programmet visar att det ämnet med absolut högst andel utdelade IG är kemi och bland Nv-
elever är skillnaderna mellan ämnen inte lika stor, men kemi är bland de fyra ämnen med 
störst andel IG (Skolverket, 2006). En orsak till att kemibetygen är låga anges av lärare i 
studien vara att stoffet är angivet i kursplanerna till skillnad från ämnen som t.ex. historia. 
Samtidigt framkommer det att stoffet inte är lätt att tolka. Vad betyder t.ex. ”kunna använda 
begreppen oxidation och reduktion” betyder det att eleven skall förstå, kunna använda 
oxidationstals-modellen för att balansera en reaktionsformel? Räcker det att visa detta en 
gång? 

I en nyligen utkommen doktorsavhandling framhålls att en orsak till att betygen i grundskolan 
är lägre i kemi än i SO och svenska beror på att elever inte förstår ämnet, vilket tydligt 
framträder när elever själva får formulera sig i ämnet och då väljer att kopiera texter ur boken 
(af Geijerstam, 2006). Detta stöder lärarnas strategi att inte bedöma skrivna texter utan främst 
fokusera på den muntliga framställningen av fördjupningsarbeten, som de anser ge bättre 
grund att bedöma förståelse utifrån.

På skolan där samverkan kring betyg sker mellan olika ämneslärare uppges att det finns en 
samsyn angående betyg i olika ämnen. Intressant i detta sammanhang är att en grupp lärare på 
internationella gymnasiet faktiskt har gjort en sammanställning av hur olika ämneslärare 
definierar begrepp som förekommer inom olika ämnens betygskriterier. Vidare har de tolkat 
vad det betyder inom de specifika ämnena i ett försök att uppnå samsyn över ämnesgränserna 
(Freccero, Hortlund och Pousette, 2006). Det vore intressant att se om det går att utnyttja detta 
eller liknande studier till att värdera svårighetsnivåer på kurser för att kompensera elever som 
väljer kurser som kemi som överlag verkar svårare att få bra betyg i. Detta är eftersträvansvärt 
eftersom sannolikheten att få höga betyg betyder mycket då elever ska välja kurser, detta tas 
upp av flera lärare. De menar att många väljer bort Kemi B för att det inte är lika lätt i denna 
kurs som i andra kurser att få höga betyg. Även om nuvarande betygsystem inte främst skall 
vara ett urvalsverktyg utan en inlärningshjälp, tycks elevernas val ändå upplevas som att den 
meriterande funktionen väger tungt. Även yttranden från eleverna om att ett VG inte är lika 
mycket värt om fler har fått det, tyder på att eleverna själva främst ser bedömningen som en 
urvalsfunktion.
     

Kan kunskap och förståelse testas?

Under samtalen kom problemet med att visad kunskap inte behöver betyda att eleven har 
förstått ämnet. För att kunna utveckla elevers förståelse måste de få uppgifter som utmanar 
denna förmåga och vi måste även utvärdera nivån på den (Moore, 2005). Detta har inte 
undersökts i denna undersökning men antas ske exempelvis genom att frågor på VG- och 
MVG-nivå ställs vid prov. Dessvärre kan uppgifter som ges i undervisningen lösas genom att 
memorera ett tillvägagångssätt, en algoritm, utan att riktigt förstå. Algoritmen glöms sedan 
lätt bort och eleven får svårt att lösa liknande problem. För att synliggöra detta har 
standardiserade prov utvecklats som är inriktade på att testa elevers förståelse av begrepp 
baserade på vanligt förekommande missuppfattningar och felaktiga föreställningar. Exempel 
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på kunskap inom kemi som inte kräver förståelse är att kunna balansera ekvationer, skriva 
formler, omvandla enheter, lösa stökiometriska problem, bestämma koncentration, identifiera 
fasövergångar, skriva Lewis strukturer, identifiera molekylära geometrier m.m (Mulford och 
Robinsson, 2002). Min tolkning är att dessa exempel är vad som krävs för att nå godkänt 
nivån inom kemi. Det skulle kunna betyda att elever som får G i kemi inte behöver förstå 
kemi vilket skulle kunna förklara varför många, enligt lärarna i studien, anser att det är ett 
svårt ämne och betygen relativt låga. 

I läroplanen finns mål som skall uppnås som rör värdegrunden och demokrati. Hur dessa mål i 
ämnet kemi skall utvärderas är oklart. Kanske är det möjligt om formen på undervisningen 
sker utifrån deliberativt demokratisktförhållningssätt, där deltagande och argumentation är 
viktigt och förväntas kunna ändra deltagarnas ursprungliga ståndpunkt. Enligt Habermas kan 
vi praktisera deliberativ demokrati genom att inbegripa tre sfärer i undervisningen, i syfte att 
utmana elevernas föreställningsvärld. Den objektiva sfären som handlar om vad som är sant 
eller falskt, den sociala sfären som tar upp vad som är riktigt eller oriktigt i förhållande till 
normer och värderingar och den individuella sfären som tar upp frågor som berör på det 
personliga planet (Fritzén, 2003). Den objektiva sfären är den som mest naturligt och 
traditionellt används inom Kemi A och B kursen. Enligt utsagor från lärarna tycks 
kursplanerna inte vara upplagda för att ge plats till kontextbaserad inlärning, exempelvis PBL, 
case eller dilemma övningar, som skulle kunna ge utrymme för den sociala och individuella 
sfären. I ämnesövergripande övningar som exempelvis beskrevs kring skogen är det troligt att 
alla tre sfärer inbegrips. Det är även troligt att alla tre sfärer kan inkluderas vid 
katederundervisning i dialog med eleverna. En nyckelfråga i den individuella sfären är att 
tycka till och bilda sig en åsikt om något som berör eleven personligen. Lärarna ger dock 
bilden av att det tar tid innan elever förstår kemi så bra att de kan göra detta och att själva 
ämnets karaktär därför skiljer sig från t.ex. biologi där alla kan ha en åsikt.                                                                               

Är betygen likvärdiga och rättvisa?

Huruvida betygssystemet är rättvist eller inte var inte studiens syfte men ämnet kom ändå upp 
vid samtalen. Det är inte rättvist är den samlade bilden och det tycks finnas en frustration över 
detta. Lärarna tycks ha väldefinierade målkriterier till hjälp vid bedömning, men de är 
medvetna om att dessa kan skilja sig från andra lärare samt skolor. Att betygskriterier varierar 
mellan skolor och över tid bekräftas av studier gjorda av Skolverket (2004b), Selghed (2004), 
Tholin (2006) och Wikström (2006). Tydligare nationella direktiv eller större utrymme för det 
kollegiala samtalet efterlyses. Båda faktorerna är en förutsättning för att påverka lärarens 
förhållningssätt. Att lagar och förordningar har betydelse för hur lärare agerar är en 
självklarhet och att samtal är av vikt för likvärdheten bekräftas av Korp (2006), särkilt lyfts 
diskussioner inom ämnesarbetslag fram. Hur det i slutänden blir kan vara svårt att förutse då 
lärare är så kallade gatubyråkrater (Johanesson, 2006), vilket betyder att trots lagar och 
förordningar är det ändå känslor, relationer och det specifika i händelsen i nuet som avgör hur 
de agerar. 

Wikström kopplar betygsinflationen till att kriterierna inte är konkret definierade utan måste 
tolkas samt att betygen har en urvalsfunktion. Att skolor bedöms utifrån hur höga betyg de ger 
sina elever är en effekt av detta. Även tidigare betygssystem har upplevts som orättvisa, både 
det kunskapsrelaterade betygsystemet Sverige hade innan 1963 och det relativa system som 
avskaffades 1994 (Måhl, 1998). Personligen tycker jag att har regelsystemet gett enskilda 
lärare befogenhet att ge elever betyg utan mer tydliga direktiv finns ingen grund till att 
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kritisera sättet lärarna försökt att uppfylla sitt tjänsteuppdrag. Däremot finns anledning till att 
tvivla på att gällande förordningar utgör en god grund för en nationellt likvärdig bedömning 
och betygsättning. Tilläggas bör även att trots att betygssystem syftar till likvärdighet och 
rättvisa går det inte att uppnå detta. Det skulle kräva exakta bedömningar, vilket är en 
omöjlighet eftersom lärare gör och måste göra subjektiva synteser av olika bevis för en elevs 
kunskapsutveckling. 
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Bilaga 1: Lpf 94

2.5 Bedömning och betyg

Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de kunskapsmål som 
uttrycks i kursplanen för respektive kurs och som definieras i betygskriterier.

Mål att sträva mot

Skolan skall sträva mot att varje elev
 tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat och
 kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven i kursplanerna.

Riktlinjer

Läraren skall
 fortlöpande ge varje elev information om elevens utvecklingsbehov och framgångar i studierna,
 i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samverka med hemmen och informera om elevernas 
skolsituation och kunskapsutveckling och
 redovisa för eleverna på vilka grunder betygsättning sker.

Läraren skall vid betygsättningen
 utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen,
 beakta även sådana kunskaper som en elev tillägnat sig på annat sätt än genom den aktuella 
undervisningen,
 beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskaper och
 göra en allsidig bedömning av kunskaperna och därvid beakta hela kursen.
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Bilaga 2: Ämnesbeskrivning av Kemi

Kemi

Ämnets syfte

Utbildningen i ämnet kemi syftar till fördjupad förståelse av kemiska processer och kunskap 
om kemins skiftande tillämpningar och betydelse inom vardagsliv, industri, medicin och 
livsmiljö. Utbildningen syftar också till att öka intresset för studier i kemi och närbesläktade 
ämnen och till att ge en grund för fortsatta studier i naturvetenskap och teknik. 

Utbildningen syftar dessutom till att ge sådana kemikunskaper som behövs för att individen 
från en naturvetenskaplig utgångspunkt skall kunna delta i samhällsdebatten, ta ställning i 
miljöfrågor och bidra till ett hållbart samhälle.

Mål att sträva mot

Skolan skall i sin undervisning i kemi sträva efter att eleven

utvecklar förståelse av sambandet mellan struktur, egenskaper och funktion hos kemiska 
ämnen samt varför kemiska reaktioner sker,

utvecklar sin förmåga att hantera kemisk laboratorieutrustning, att välja, planera och utföra 
experiment samt göra iakttagelser, beskriva, tolka och förklara kemiska förlopp med
naturvetenskapliga modeller, 

vidareutvecklar sin nyfikenhet och iakttagelseförmåga samt förmåga att på olika sätt söka och 
använda kunskaper inom kemiska tillämpningsområden i nya sammanhang,

utvecklar sin förmåga att utifrån kemiska teorier, modeller och egna upptäckter reflektera över 
iakttagelser i sin omgivning,

tillägnar sig kunskap om kemins idéhistoria och hur kemins landvinningar har påverkat 
människans världsbild och samhällets utveckling,

utvecklar sin förmåga att analysera och värdera kemins roll i samhället.

Ämnets karaktär och uppbyggnad 

Redan i de äldsta kulturerna använde sig människor av kemiska processer. I det forntida 
Egypten utnyttjades de till exempel i samband med balsamering, tillverkning av läkemedel 
och färger samt vid framställning av koppar ur kopparmalm. Från att under en lång period ha 
varit sammankopplad med mystik och filosofi i den s.k. alkemin började kemin under 1500-
talet att utvecklas till en vetenskap. Denna utveckling tog ordentlig fart först under 1700-talet. 
I Sverige finns en stark kemitradition och flera svenska kemister under 1800- och 1900-talen 
har haft stor betydelse för kemins utveckling.

Den kemiska forskningen har lett till en omfattande kunskapsutveckling, som inneburit att den 
enskilde forskaren fått svårare att överblicka hela kunskapsfältet. Under 1900-talet har därför 
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en indelning i oorganisk kemi, organisk kemi, fysikalisk kemi, analytisk kemi och biokemi 
vuxit fram. Inslag från alla dessa delar finns i gymnasieskolans kemikurser. Tillämpningar av 
forskningsresultat har stor betydelse för samhällets utveckling i industriellt, ekonomiskt och 
socialt hänseende och i det moderna samhället efterfrågas kemisk kompetens alltmer inom 
t.ex. miljöområdet och läkemedelsindustrin. 

Kemiämnet behandlar egenskaper, struktur och funktion hos kemiska ämnen samt vad som 
sker vid kemiska reaktioner. I ämnet ingår även att studera energiomsättningen vid kemiska 
förändringar och den betydelse energiinnehållet har för ämnens stabilitet och förekomst i t.ex. 
jordskorpan. 

Liksom all naturvetenskap utvecklas kemisk kunskap och begreppsförståelse genom 
växelverkan mellan å ena sidan observationer och experiment, å andra sidan teorier och 
teoretiska modeller. I gymnasieskolans kemiundervisning övas ett naturvetenskapligt 
arbetssätt. Det innebär att formulera en frågeställning, ställa upp en hypotes, pröva den genom 
experiment, bearbeta och kritiskt granska resultat och redovisa dessa muntligt och skriftligt 
med korrekt språk och terminologi. Vana vid experimentellt arbete i kemilaboratoriet har 
också ett värde i sig eftersom den efterfrågas i många yrken och inom fortsatta 
naturvetenskapliga utbildningar. Med datorer ökar möjligheterna till insamling av data, 
mätning, simulering och analys av kemiska förlopp. 

Grundskolans utbildning i kemi ger grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, 
egenskaper, förekomst, kemiska reaktioner, kretslopp och spridning. Studierna i 
gymnasieskolan ger möjlighet till en helhetssyn på kemin genom att fördjupa och bredda 
kunskaperna. Kemi har många anknytningar till andra naturvetenskapliga ämnen.

I ämnet kemi finns tre kurser.

Kemi A bygger vidare på grundskolans utbildning i kemi och behandlar elektronstruktur, 
kemisk bindning, kemiska reaktioner, enkel stökiometri, enkla redoxprocesser och syror och 
baser. Den bidrar också till fördjupad kunskap om kemiska ämnens förekomst, egenskaper 
och användningsområden. Kemi A är gemensam kurs i naturvetenskapsprogrammet och i 
teknikprogrammet.

Kemi B behandlar organisk kemi, biokemi och kemiska analysmetoder. I kursen ingår också 
kemisk jämvikt, stökiometriska beräkningar samt några aktuella tillämpningsområden. Kursen 
bygger på Kemi A. Kemi B är gemensam inom inriktningarna naturvetenskap och 
miljövetenskap i naturvetenskapsprogrammet.

Kemi – breddning ger möjlighet till breddning eller fördjupning inom något eller några 
delområden av kemin. Kursen förutsätter Kemi A eller motsvarande kunskaper. Kursen är 
valbar.

Skolverket 2006-10-11



34

Bilaga 3: Kursplaner för Kemi A och B

KE1201 - Kemi A 100 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:65

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven skall

 kunna planera och genomföra experimentella undersökningar på ett ur 
säkerhetssynpunkt tillfredsställande sätt, kunna bearbeta, redovisa och tolka resultatet 
samt redogöra för arbetet muntligt och skriftligt

 kunna beskriva hur modeller för olika typer av kemisk bindning bygger på atomernas 
elektronstruktur och kunna relatera ämnets egenskaper till bindningens typ och styrka 
samt till ämnets uppbyggnad

 ha kännedom om och kunna diskutera hur elektromagnetisk strålning växelverkar med 
materia 

 ha kännedom om några grundämnen, kemiska föreningar och moderna material, deras 
egenskaper, förekomst och kretslopp samt deras betydelse t.ex. i jordskorpan eller 
inom olika verksamhetsområden i samhället

 kunna tolka, skriva och använda sig av formler för kemiska föreningar och reaktioner 
och därvid föra stökiometriska resonemang samt utföra enkla beräkningar

 kunna uppskatta entalpiförändring vid kemiska reaktioner samt använda sig av 
begreppen entropi och entalpi för att diskutera drivkraften för en reaktion

 kunna använda begreppen oxidation och reduktion och beskriva tillämpningar i 
industriella och vardagliga sammanhang

 ha kunskap om pH-begreppet, neutralisation, starka och svaga syror och baser samt 
kunna diskutera jämvikter i samband med t.ex. buffertverkan och kunna relatera dessa 
kunskaper till bland annat miljöfrågor.

Kriterier för betyget Godkänd

Eleven använder införda begrepp, modeller och formler för att beskriva företeelser och kemiska 
förlopp. 
Eleven utför laborationer och undersökande uppgifter enligt instruktioner och använder för 
situationen lämplig laboratorieutrustning samt tillämpar gällande säkerhetsföreskrifter.
Eleven redovisar sina arbeten och medverkar i att tolka resultat och formulera slutsatser.

Kriterier för betyget Väl godkänd

Eleven kombinerar och tillämpar sina kunskaper i kemi för att belysa samband från olika 
verksamhetsområden i samhället.
Eleven medverkar vid val av metod och utformning av laborativa undersökningar.
Eleven bearbetar och utvärderar erhållna resultat utifrån teorier och ställda hypoteser och hanterar 
enkla beräkningar med säkerhet. 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd 

Eleven integrerar sina kunskaper i kemi från olika delområden för att förklara fenomen i 
omvärlden.
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Eleven tillämpar ett naturvetenskapligt arbetssätt, planerar och genomför undersökande uppgifter 
såväl teoretiskt som laborativt, tolkar resultat och värderar slutsatser samt bidrar med egna 
reflexioner.
Eleven analyserar och diskuterar problemställningar med stöd av kunskaper från olika delar av 
kemin.

KE1202 - Kemi B 100 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:65

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven skall

 ha förvärvat självständighet och vana vid laborativt arbete samt tillägnat sig förmåga 
att kritiskt granska och analytiskt behandla kemiska förlopp och egna mätresultat

 kunna förklara och tillämpa några vanliga analysmetoder samt kunna beskriva deras 
användningsområde och utveckling inom t.ex. sjukvård, miljöarbete, forskning och 
industri

 kunna tillämpa stökiometriska samband och utföra kemiska beräkningar 
 ha kunskap om faktorer som påverkar en reaktions hastighet samt kunna diskutera och 

kvantitativt behandla kemisk jämvikt
 ha breddat sina kunskaper om olika organiska ämnesklasser, deras egenskaper, 

struktur och reaktivitet samt kunna diskutera principerna för några enkla organiska 
reaktionsmekanismer

 kunna schematiskt beskriva uppbyggnaden av och egenskaperna hos några biologiskt 
viktiga molekyler och beskriva de biokemiska huvuddragen i cellens metabolism och 
reproduktion

 ha fördjupat sina kunskaper inom några av kemins aktuella tillämpningsområden

Kriterier för betyget Godkänd

Eleven använder införda begrepp, modeller och formler för att beskriva företeelser och 
kemiska förlopp.
Eleven bidrar vid val av metoder och visar förtrogenhet och ansvar vid laborationer och 
undersökande uppgifter.
Eleven redovisar sina arbeten och medverkar i att tolka resultat och formulera slutsatser.

Kriterier för betyget Väl godkänd

Eleven kombinerar och tillämpar sina kunskaper i kemi för att belysa samband i vardagliga 
och vetenskapliga sammanhang.
Eleven medverkar vid val av metod och utformning av laborativa undersökningar.
Eleven bearbetar och utvärderar erhållna resultat utifrån teorier och ställda hypoteser och 
hanterar kemiska beräkningar med säkerhet. 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd

Eleven integrerar sina kunskaper i kemi från olika delområden för att förklara fenomen i 
omvärlden.
Eleven tillämpar ett naturvetenskapligt arbetssätt, planerar och genomför undersökande 
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uppgifter såväl teoretiskt som laborativt, tolkar resultat och värderar slutsatser samt bidrar 
med egna reflexioner.
Eleven analyserar och diskuterar problemställningar med stöd av kunskaper från olika delar 
av kemin.

Skolverket 2006-10-11 
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Bilaga 4: Intervjuguide

Man/kvinna
Hur länge har du jobbat som kemilärare?
Hur länge har du arbetat på denna skola?
Vilken utbildning har du?
I vilka andra ämnen undervisar du?

Vilka metoder använder du inom kemiundervisning där elever får visa sina kunskaper?
- Delprov
- Slutprov
-    Labbrapporter
-    Fria arbetsmoment: PBL, case-metodik, projektarbete, dilemma
-    Muntliga redovisningar
-    Skriftliga redovisningar
-    Laborationer:  
- Annat moment?

I vilka av dessa gör du en bedömning av den enskilde individens kunskaper? 
Vilka av dessa används som betygsgrundande?

Hur görs dessa bedömningar, vilken bedömningsmetod/verktyg används? 
-    t.ex.... Rubrics/matriser, gensvarsprotokoll, portföljer
-    Dokumenteras bedömningen eller inte? Om ja –Hur?
- Används beskrivande ord/matris och/eller siffror/betyg?
- Bedöms processen och slutresultatet?

Hur resonerar du kring slutbetyget av eleven, har du en strategi?

Hur redovisar du betygskriterier till eleverna?

Hur redovisar du bedömning/kursbetyg till eleverna? 
Ledning: - t.ex.... Rubrics/matriser, gensvarsprotokoll, portföljer

- Muntligt och eller skriftligt? 
- Med bedömning på delmoment, 
- I beskrivande ord, efter färdig mall, i siffror/betyg...

Hur samverkar du med kollegor på skolan och andra skolor kring frågor om bedömning och 
betyg?  


